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WSTĘP 

DOKUMENT INFORMACYJNY 
 
I. Emitent: 
 
Nazwa Spółki:   Hydrapres Spółka Akcyjna  

Siedziba, adres:   Solec Kujawski, ul. Haska 7, 86-050 Solec Kujawski 

Nr telefonu, faksu:  +48 52 323 92 00 

+48 52 323 92 01 

Adres strony internetowej: www.hydrapres.pl 

Adres poczty elektronicznej biuro@hydrapres.pl 

Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  XIII Wydział Gospodarczy  

    Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS:  15 wrzesień 2003 r. 

Nr KRS:                 0000172742 

Nr REGON   092560204 

NIP:    953-23-71-196 

 
II.  Autoryzowany Doradca 
 
Nazwa Spółki:   Navigator Capital Sp. z o.o.  

Siedziba, adres:   Warszawa, ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa   

Nr telefonu, faksu:  +48 22 630 83 33 

              +48 22 630 83 30 

Adres strony internetowej: www.navigatorcapital.pl  

Adres poczty elektronicznej biuro@navigatorcapital.pl  

Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy   

    Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS:  2 maja 2006 r. 

Nr KRS:                 0000256324 

Nr REGON   140531826 

NIP:    951-21-84-203  

 
III. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do Alternatywnego Systemu Obrotu na 
rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie: 
 
1) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: 

jeden złoty) każda akcja, 
2) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: 

jeden złoty) każda akcja, 
3) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty 

(słownie: jeden złoty) każda akcja, 
4) 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, 
5) 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) Akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty 

(słownie: jeden złoty) każda akcja, 
6) 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) Akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty 

(słownie: jeden złoty) każda akcja, 
7) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden 

złoty) każda akcja, 
8) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden 

złoty) każda akcja, 
9) 11.173.600 (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) Akcji na okaziciela serii I  

o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja. 
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Konwersja Akcji wszystkich opisanych wyżej emisji serii od A do H z akcji imiennych na akcje na okaziciela 
została dokonana uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 25 sierpnia 2008 r. na pisemne żądanie poszczególnych 
akcjonariuszy zgodnie z art. 343 KSH oraz  § 3 ust. 5 Statutu. 
 
Łącznie wartość nominalna Akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I wprowadzanych do Alternatywnego Systemu 
Obrotu na rynku NewConnect wynosi 26.283.600,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście 
osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) złotych. 
 
IV. Termin ważności Dokumentu Informacyjnego 
 
Termin ważności Dokumentu Informacyjnego upływa z dniem rozpoczęcia obrotu instrumentami finansowymi 
Emitenta, dla których został sporządzony, jednakże nie później niż 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 
 
V. Tryb i sposób, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Informacyjnym, 

w terminie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 
 
Zmiany danych, zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego ważności, będą 
publikowane na stronach internetowych: 
 
1) Emitenta: www.hydrapres.pl  
2) Organizatora Rynku NewConnect: www.newconnect.pl 

 
Informacje aktualizujące Dokument Informacyjny będą publikowane w trybie, jaki został przewidziany dla 
publikacji Dokumentu Informacyjnego. 
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1. CZYNNIKI RYZYKA  
 
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, 
potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne 
informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.  
 
Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne wpisane są w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Poniżej 
zostały przedstawione główne, pod względem prowadzonej działalności, otoczenia rynkowego, rynku 
kapitałowego oraz inwestycji w instrumenty finansowe, czynniki ryzyka dotyczące Emitenta. Każde 
z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową 
i perspektywy rozwoju Spółki, a tym samym może mieć istotnie negatywny wpływ na cenę instrumentów 
finansowych Emitenta lub praw Inwestorów wynikających z tych instrumentów, w wyniku czego Inwestorzy 
mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. 
 
Opisane poniżej czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mogą nie być 
jedynymi, które dotyczą Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą powstać ryzyka 
trudne do przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od Emitenta, 
których możliwość wystąpienia powinna zostać wzięta pod uwagę przez Inwestorów. Złożoność i zmienność 
warunków działalności gospodarczej Emitenta oraz otoczenia, w którym działa Emitent mogą spowodować, 
że również inne, nie ujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na sytuację 
finansową czy pozycję rynkową Emitenta. 
 
1.1 Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz otoczeniem, w jakim działa Emitent 
 
1.1.1 Ryzyko zmian cen materiałów hutniczych 
 
Do produkcji wytwarzanych przez Emitenta maszyn i urządzeń używane są przede wszystkim wyroby i materiały 
hutnicze (materiały walcowane, w tym m.in. blachy konstrukcyjne). W ostatnim czasie obserwuje się znaczące 
zmiany cen stali i materiałów hutniczych, które zostały wywołane gwałtownym wzrostem gospodarek 
azjatyckich i rosnącym zapotrzebowaniem na powyższe materiały. Obecna sytuacja na rynku materiałów 
hutniczych jest ustabilizowana, jednak nie można wykluczyć pojawienia się podobnych zjawisk w przyszłości, 
co może powodować niekontrolowane zwiększenie kosztów i negatywnie wpłynąć na marże Spółki.  
 
Spółka częściowo zabezpiecza się przed ryzykiem zmian cen materiałów hutniczych m.in. poprzez zapisy 
kontraktowe gwarantujące podjęcie negocjacji cenowych przy wystąpieniu na rynku surowców określonych 
niekorzystnych warunków. Ponadto Spółka zagwarantowała sobie stałe roczne ceny współpracując w 
ramach grupy zakupowej jednego ze znaczących klientów, co pozwala na wykorzystanie efektów skali przy 
zakupie materiałów hutniczych. 
 
1.1.2 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców 
 
Emitent dokonuje zakupów surowców i komponentów od producentów i pośredników wyrobów hutniczych. 
Blachy stalowe nabywane są w hutach Europy Zachodniej oraz Finlandii. Pozostałe surowce nabywane są na 
wysoce konkurencyjnym rynku dystrybutorów i pośredników. Nie można jednak wykluczyć uzależnienia 
Emitenta od jednego lub kilku dostawców w przyszłości, co mogłoby skutkować wzrostem cen materiałów 
oraz spadkiem ich dostępności. W opinii Zarządu ryzyko związane z powyższą sytuacją jest minimalne.  

1.1.3 Ryzyko związane z kursami walut 
 
Przychody Emitenta są generowane w około 20% ze sprzedaży eksportowej, a obroty zagraniczne rozliczane 
są w EUR i USD. Dodatkowo część zobowiązań Spółki oraz należności jest denominowana w EUR. W związku z 
tym, Emitent jest narażony na ryzyko kursowe związane ze zmianami kursu PLN wobec EUR. Emitent ponosi 
ryzyko kursowe, przede wszystkim ze względu na długość cyklu produkcyjnego tj. czasem pomiędzy 
zawarciem kontraktu na dostawę określonych maszyn a momentem jego realizacji. Ze względu na fakt, 
że podstawowa część kosztów produkcji ponoszonych przez Emitenta jest określona w PLN, w przypadku 
niekorzystnych zmian kursowych (tj. umocnienia się waluty polskiej) istnieje znaczne ryzyko spadku rentowności 
poszczególnych kontraktów eksportowych ze względu na spadek przychodów w PLN.  
 
Emitent podejmuje działania mające na celu zmniejszenie ryzyka kursowego m.in. poprzez zawieranie 
walutowych transakcji terminowych (typu forward), stosowanie systemu przedpłat, skracanie terminów 
płatności oraz stosowanie w kontraktach eksportowych klauzul dotyczących możliwości zmiany cen 
w przypadku zmian cenowych surowców wywołanych kursem walutowym. 
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1.1.4 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 
 
Profil działalności zarówno w zakresie budowy maszyn, jak i działalności tłoczni elementów gotowych wymaga 
współpracy ze specjalistycznymi odbiorcami, którzy nierzadko nie są odbiorcami końcowymi. Postępująca 
specjalizacja produkcji i realizacji złożonych zleceń spowodowała wysoką koncentrację przychodów ze 
sprzedaży wśród obecnych i potencjalnych odbiorców usług i produktów Emitenta. Obecnie istnieje ryzyko 
wynikające z uzależnienia wyników finansowych Emitenta od sytuacji poszczególnych odbiorców i ich 
zdolności do finansowania zleconych Emitentowi zamówień. Emitent na bieżąco podejmuje działania w celu 
zminimalizowania tego ryzyka poprzez dywersyfikację portfela odbiorców oraz monitorowanie sytuacji 
finansowej kontrahentów. 
 
1.1.5 Ryzyko związane z wydłużeniem terminów płatności przez odbiorców 
 
Wysoka cena jednostkowa oraz stosunkowo długi cykl produkcji powoduje konieczność zaangażowania przez 
Emitenta znaczącego kapitału obrotowego w celu sfinansowania zakupu surowców oraz innych kosztów 
produkcji. Opóźnienia w terminach płatności mogą negatywnie wpływać na płynność finansową Emitenta 
oraz powodować zwiększenie zaangażowania kapitału obcego w celu finansowania działalności. 
W konsekwencji może to prowadzić do zwiększenia kosztów finansowych z tytułu odsetek, co negatywnie 
wpłynie na wynik finansowy Emitenta. 
 
Spółka zabezpiecza się przed opisywanym ryzykiem poprzez zawieranie umów z klientami na dostawę 
wyrobów w sposób umożliwiający sfinansowanie poniesionych kosztów jeszcze w trakcie trwania produkcji 
poprzez pobieranie zaliczek (współfinansowanie projektów). W przypadku kontraktów na budowę maszyn 
jednostkowych nawet 90% należności zostaje uregulowanych przed wysłaniem maszyny do kontrahenta. 
Spółka stosuje również restrykcyjną politykę windykacyjną eliminując w ten sposób ewentualne opóźnienia 
planowanych wpływów. W tym samym celu, już na etapie zawierania kontraktów z klientami Spółka dokonuje 
wywiadu gospodarczego nt. zdolności finansowej klientów. Spółka stosuje także jedną z technik premiowania 
klientów za regulowanie zapłat przed terminem umownym, tj. skonto. 
 
1.1.6 Ryzyko związane z wartością poszczególnych zleceń realizowanych przez Emitenta 
 
Działalność Emitenta polegająca na budowie maszyn i urządzeń charakteryzuje się ryzykiem wynikającym 
z wartości pojedynczych zleceń. Obecnie każde zlecenie jest kalkulowane indywidualnie na podstawie 
kosztorysu i zakładanych marż. Istnieje jednak ryzyko związane z realizacją tych zleceń wynikające ze zmian 
cen surowców oraz możliwością niedoszacowania kosztów pracy i innych kosztów pośrednich już na etapie 
kosztorysowania i wyceny zlecenia. Emitent na bieżąco zarządza ryzykiem wynikającym z kalkulacji zleceń 
poprzez stosowanie wewnętrznych procedur kontrolnych i kosztorysowych. 
 
1.1.7 Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za sprawność wytwarzanych maszyn i urządzeń (gwarancje) 
 
Umowy z odbiorcami produktów Emitenta zobowiązują go do usuwania usterek powstałych wskutek wad 
technologicznych lub eksploatacyjnych oraz jakości dostarczanych maszyn i urządzeń. Wiąże się to 
z narażeniem Emitenta na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z usunięciem usterek 
lub otrzymaniem niepełnych należności z tytułu zrealizowania dostaw. Dodatkowe koszty związane 
z reklamacjami mogą negatywnie wpływać na wynik finansowy Emitenta. 
 
1.1.8 Ryzyko utraty i trudności w pozyskiwaniu kluczowych pracowników 
 
Szybki rozwój Emitenta i zdobywanie nowych rynków powoduje konieczność ciągłego pozyskiwania 
wykwalifikowanej siły roboczej. Specyfika działalności Emitenta wymaga wykonania szeregu prac projektowo-
technologicznych i inżynierskich pod specyficzne, indywidualne zamówienia odbiorców. Wykonanie 
odpowiedniej dokumentacji technicznej wymaga od Emitenta dysponowania wysoko wykwalifikowaną kadrą 
inżynierską, która stanowi kluczową grupę pracowników w Spółce. Ewentualna utrata wysoko 
wykwalifikowanych inżynierów może oddziaływać na zmniejszenie mocy produkcyjnych, co może wpłynąć 
negatywnie na wynik Emitenta.  
 
Emitent podejmuje działania mające na celu zatrzymanie kadry inżynierskiej m.in. poprzez system 
wynagradzania i premiowania. Ponadto w procesie produkcyjnym Spółka potrzebuje wysoko 
wykwalifikowanej kadry technicznej, posiadającej doświadczenie i umiejętności w obsłudze technologicznie 
zaawansowanych urządzeń. W chwili obecnej występuje ryzyko związane z trudnościami pozyskania 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do obsługi urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji. 
Problem ten związany jest m.in. ze zjawiskiem emigracji zarobkowej odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników do krajów Unii Europejskiej. Niekorzystny dla polskich pracodawców trend emigracyjny może 
być nadal kontynuowany (w szczególności w perspektywie otwarcia rynków pracy pozostałych krajów Unii 
Europejskiej m.in. Niemiec). W takiej sytuacji Emitent może mieć problemy z pozyskaniem wartościowych 
pracowników na polskim rynku pracy, a poszukiwanie specjalistów zagranicznych może wiązać się ze znacznie 
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większymi kosztami. Emitent minimalizuje wystąpienie tego ryzyka poprzez elastyczną politykę warunków 
zatrudnienia i płac oraz systemy motywacyjne dla kluczowych pracowników Spółki. 
 
1.1.9 Ryzyko związane z obciążeniami ustanowionymi na majątku 
 
Emitent posiada zobowiązania kredytowe i leasingowe, których zabezpieczeniem są hipoteki na 
nieruchomościach, zastaw rejestrowy na zapasach, jak również przywłaszczenie na zabezpieczenie maszyn 
i urządzeń. Umowy z kredytodawcami przewidują możliwość zaspokojenia ich roszczeń przedmiotami zastawu 
poprzez przejęcie przedmiotów na własność w przypadku nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z zawartych umów. Taka sytuacja może negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie Spółki. 
 
1.1.10 Ryzyko związane z planowanymi akwizycjami 
 
Spółka zamierza realizować strategię wzrostu między innymi poprzez przejęcia innych podmiotów z branży 
budowy maszyn. Wiąże się z tym konieczność dopełnienia szeregu procedur prawnych, których zakres jest 
częściowo uzależniony od specyfiki działalności i sytuacji przejmowanego podmiotu. W związku z tym Emitent 
nie może wykluczyć, że zaangażowanie środków oraz osób zarządzających w realizację akwizycji narazi 
Spółkę na przejściowe niekorzystne rezultaty bieżącej działalności. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent 
zatrudnia profesjonalnych, zewnętrznych doradców prawnych i finansowych, którzy wspierają Spółkę 
w przeprowadzeniu procesu przejęcia w sposób umożliwiający Emitentowi jednoczesne efektywne 
wykonywanie działań operacyjnych. 
 
W przypadku przejmowania innych podmiotów w celu ich restrukturyzacji, istnieje ryzyko niewykrycia istotnych 
zobowiązań, które ciążą na majątku przejmowanej spółki, mimo dochowania należytej staranności podczas 
badania przejmowanego podmiotu przez niezależnych doradców Emitenta w obszarze prawnym, 
podatkowym i finansowym. Konieczność uregulowania takich zobowiązań może mieć negatywny wpływ na 
sytuację finansową Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju. Ponadto w ramach zrealizowanych transakcji 
fuzji i przejęć Emitent może być narażony na ryzyko wynikające z istnienia umów zbiorowych zawartych przez 
pracowników przejmowanych podmiotów, których warunki mogą uniemożliwić Spółce realizację własnej 
polityki kadrowej. Ryzyko to ograniczane jest przez ścisłą współpracę z doradcami prawnymi, którzy dokładają 
należytej staranności w procesie badania sytuacji prawnej przejmowanego podmiotu. 
 
Proces zintegrowania przejętego podmiotu w ramach grupy kapitałowej Emitenta jest również obarczony 
ryzykiem utraty dotychczasowych partnerów biznesowych (klientów, dostawców, podwykonawców), wskutek 
czego może nastąpić utrata części portfela kontraktów, pogorszenie warunków dostaw, spadek marży lub 
wzrost kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa, co będzie miało wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. 
W celu ograniczenia takiego ryzyka Emitent dokonuje starannej oceny sytuacji biznesowej przejmowanego 
podmiotu przy zaangażowaniu w ten proces doświadczonej kadry zarządzającej Emitenta. 
 
Ponadto w związku z faktem, że planowane są przejęcia przedsiębiorstw zagranicznych, istnieje ryzyko, 
że przepisy prawa państw, którym podlegają te przedsiębiorstwa, istotnie różnią się od przepisów polskich. 
Rodzi to ryzyko wydłużenia procesu przejęcia, a także powstania nieścisłości i nieprawidłowości prawnych, 
mających źródło m.in. w trudnościach w dostosowaniu postępowania akwizycyjnego jednocześnie do 
przepisów prawa polskiego i zagranicznego. Ryzyko to zostaje ograniczone dzięki współpracy z doradcami 
doświadczonymi w zakresie realizowania akwizycji międzynarodowych, w szczególności posiadającymi 
kompetencje prawne na rynkach krajów, w których Emitent zidentyfikował potencjalne cele przejęcia. 
 
Realizacja strategii konsolidacji i przejęć firm z branży budowy maszyn pozwoli Emitentowi uzyskać korzyści 
z efektów synergii, w tym m.in. synergii kosztowych, technologicznych, organizacyjnych, w zakresie kanałów 
dystrybucji i innych. Uzyskanie tych efektów jest uzależnione od stopnia kompatybilności struktur 
organizacyjnych oraz specyfiki działalności Emitenta i przejmowanego podmiotu. Istnieje jednakże ryzyko, 
że po dokonaniu akwizycji podmiot przejmowany nie zrealizuje spodziewanych celów biznesowych 
i finansowych, nie będą możliwe do zrealizowania oczekiwane synergie lub ujawnione zostaną fakty 
i wydarzenia, mające w przeszłości lub mogące mieć w przyszłości negatywny wpływ na sytuację podmiotu, 
a pośrednio także na sytuację Emitenta. Aby ograniczyć to ryzyko Emitent ściśle współpracuje 
z doświadczonymi doradcami, przy jednoczesnym zaangażowaniu kadry zarządzającej Emitenta w celu 
zidentyfikowania i oszacowania możliwych ryzyk, których ujawnienie może nastąpić po przeprowadzeniu 
transakcji przejęcia podmiotu. 
 
1.1.11 Ryzyko związane z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Heilbronn Maschinenbau GmbH 

w upadłości 
 
Realizując przyjętą strategię rozwoju Hydrapres, spółka zależna Emitenta - Heilbronn Pressen GmbH - w lipcu 
2008 roku dokonała nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Heilbronn Maschinenbau GmbH 
w upadłości z siedzibą w Heilbronn, Niemcy. Przedmiotem umowy z syndykiem były: 

- majątek trwały, 
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- surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne, 
- stan zleceń (zamówienia w toku), 
- kluczowy personel,  
- nazwa, firma, know-how. 

 

W umowie kupna-sprzedaży syndyk zadeklarował, że przedmioty zbywane nie są obciążone prawami osób 
trzecich. Jednocześnie zobowiązał się, że gdyby okazało się, iż istnieją jakieś obciążenia, spowoduje 
wygaśnięcie tych praw. 
 

Na mocy oddzielnej umowy spółka zależna Emitenta nabyła od syndyka nieruchomość, w której prowadzona 
była działalność produkcyjna Heilbronn Maschinenbau GmbH. 
 

W związku z transakcją nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje ryzyko dotyczące kontynuacji 
działalności w oparciu o przejęte składniki majątku trwałego oraz przejętych pracowników. W szczególności 
istnieje ryzyko utraty części kontrahentów obsługiwanych do chwili akwizycji przez Heilbronn Maschinenbau 
GmbH w upadłości. Warunkiem przejęcia przez Heilbronn Pressen GmbH zamówień od syndyka było 
wyrażenie przez zleceniodawców zgody na przeniesienie praw i obowiązków z umów zawartych z syndykiem 
na Heilbronn Pressen GmbH. Ponadto istnieje ryzyko związane z realizacją założeń finansowych i operacyjnych 
przyjętych do oceny atrakcyjności inwestycji w aktywa nabywane od syndyka, a dotyczących w 
szczególności oczekiwanych przychodów ze sprzedaży i wyników finansowych działalności prowadzonej 
dotychczas przez przedsiębiorstwo w upadłości. 
  

Zidentyfikowane ryzyka zostały ograniczone przez Emitenta poprzez zaangażowanie doradców finansowych, 
prawnych i podatkowych do oceny i realizacji transakcji. Ponadto ryzyko operacyjne związane z możliwością 
utraty części odbiorców produktów Heilbronn Maschinenbau GmbH w likwidacji zostało ograniczone poprzez 
przejęcie portfela zamówień o wartości przychodów odpowiadającej ok. 2,6 mln EUR (w tym największa 
umowa z firmą Donako na kwotę 1,06 mln EUR oraz umowy z firmą Servicetec, Voest na łączną kwotę 0,93 mln 
EUR). Ryzyko związane z prowadzeniem działalności w oparciu o nabytą zorganizowaną części 
przedsiębiorstwa zostało również ograniczone poprzez zawiązanie spółki prawa niemieckiego Heilbronn 
Pressen GmbH, w której Hydrapres S.A. posiada 100% udziałów. Nabywcą zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Heilbronn Maschinenbau GmbH jest spółka Heilbronn Pressen GmbH. 
 

1.1.12 Ryzyko związane z finansowaniem nabycia nieruchomości od syndyka masy upadłości Heilbronn 
Maschinenbau GmbH w upadłości 

 
W ramach transakcji z syndykiem masy upadłości Heilbronn Maschinenbau GmbH w upadłości, spółka 
zależna Emitenta - Heilbronn Pressen GmbH - zawarła z syndykiem oddzielną umowę dotyczącą nabycia 
nieruchomości, na podstawie której zobowiązała się dokonać zapłaty ceny za tę nieruchomość w wysokości 
2,35 mln EUR do dnia 30 kwietnia 2009 roku. Umowa dotyczy nieruchomości, w której prowadzona była 
działalność operacyjna Heilbronn Maschinenbau GmbH, położonej w Heilbronn w Niemczech przy ul. 
Wannenäckerstr. 36. Zgodnie z intencjami Emitenta sfinansowanie płatności tej kwoty powinno zostać 
zrealizowane w oparciu o finansowanie dłużne w postaci kredytu inwestycyjnego lub leasingu zwrotnego. 
Istnieje jednak ryzyko, że do terminu wskazanego powyżej Heilbronn Pressen GmbH nie zdoła zorganizować 
finansowania umożliwiającego wykonanie zobowiązania do zapłaty ceny nabycia. W przypadku 
niewykonania tego zobowiązania istnieje ryzyko kontynuacji działalności przez Heilbronn Pressen GmbH. Od 
dnia transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Heilbronn Maschinenbau GmbH do 30 
kwietnia 2009 roku Heilbronn Pressen GmbH będzie władała nieruchomością na podstawie umowy kupna-
sprzedaży. W ocenie Emitenta wynegocjowany okres spłaty zobowiązania jest wystarczający do 
zorganizowania finansowania dłużnego w celu zapłaty ceny nabycia nieruchomości. W przypadku realnego 
zagrożenia pozyskania finansowania dłużnego Spółka rozważy inne źródła sfinansowania zapłaty ceny 
nabycia nieruchomości. 
 
1.1.13 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 
 
Globalna sytuacja makroekonomiczna i tempo wzrostu ekonomicznego gospodarki światowej ma dla 
Emitenta istotne znaczenie ze względu duży udział w przychodach ze sprzedaży kontraktów realizowanych dla 
odbiorców zagranicznych. Ewentualne pogorszenie koniunktury na świecie może skutkować utrudnieniem 
w pozyskiwaniu zamówień, co będzie mogło mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe. Ze względu na 
powiązania gospodarki polskiej z gospodarką światową koniunktura globalna może mieć również wpływ na 
sytuację gospodarczą w Polsce i wielkość realizowanych inwestycji, co może rzutować także na wielkość 
sprzedaży Emitenta realizowanej do odbiorców krajowych.  
 
Poza czynnikami opisanymi powyżej, dodatkowe ryzyko w działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Emitenta powodują czynniki takie jak: polityka gospodarcza rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy 
Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej. Mają one wpływ m.in. na: system podatkowy, podaż pieniądza, 
wysokość stóp procentowych i kursów walutowych, tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu 
budżetowego i zadłużenia zagranicznego oraz stopę bezrobocia. Jakiekolwiek niekorzystne zmiany 
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powyższych czynników w przyszłości mogą w negatywny sposób wpływać na działalność i wyniki 
ekonomiczne Emitenta. 
 
1.1.14 Ryzyko związane z przepisami prawa 
 
Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest konieczność ponoszenia 
kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów dostosowywania do zmieniających się przepisów. 
W przypadku niejasnych sformułowań w przepisach istnieje również ryzyko rozbieżności w interpretacji 
przepisów pomiędzy Emitentem a innymi podmiotami, takimi jak kontrahenci czy organy administracyjne. 
W przypadku Emitenta ryzyko związane z przepisami prawa jest istotne, ponieważ oprócz ogólnych regulacji, 
którym podlegają wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, podlega on również 
szczególnym regulacjom związanym z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. W Unii Europejskiej trwają 
procesy zmierzające do stworzenie spójnych i jednolitych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie 
rynków kapitałowych. Stwarza to dodatkowy czynnik, mogący zwiększać zmienność regulacji prawnych. 

1.1.15 Ryzyko zmian w przepisach podatkowych 
 
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele z nich nie zostało 
sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej i kompleksowej wykładni.  

Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, 
jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Dodatkowym czynnikiem 
powodującym brak stabilności polskich przepisów podatkowych jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 
które dodatkowo zwiększa wyżej wymienione ryzyko. Zmiany prawa Unii Europejskiej pociąga za sobą 
nowelizację przepisów krajowych. Emitent nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmian przepisów prawa 
podatkowego ani konsekwencji takich zmian. 

1.1.16 Ryzyko związane z nasileniem się konkurencji 
 
Spółka prowadzi działalność na rynku europejskim, którego częścią jest rynek krajowy. Ryzyko wzrostu 
konkurencji jest ściśle związane z koniunkturą gospodarczą na europejskich rynkach budowy maszyn 
przemysłowych i tłoczni. Osłabienie koniunktury na poszczególnych rynkach będzie wzmagać konkurencję 
w tych segmentach. Czynnikami zmniejszającymi to ryzyko jest prowadzona dywersyfikacja produkcji oraz 
stosunkowo wysoka bariera kapitałowa wejścia na każdy z rynków. Konkurentami Spółki są producenci 
maszyn i urządzeń z rynków europejskich, o podobnym lub większym potencjale produkcyjnym Spółka 
zmniejsza ryzyko wzrostu konkurencji poprzez strategiczne ukierunkowywanie się na współpracę z klientami 
z Europy Zachodniej. Ewentualny szybszy rozwój mocy wytwórczych w regionach o niższych kosztach siły 
roboczej mógłby spowodować presje na obniżkę marż, co w efekcie mogłoby wpłynąć na wyniki finansowe 
Emitenta. 
 
1.1.17 Ryzyko związane z czynnikami losowymi 
 
Czynnikiem mogącym powodować zniszczenie majątku Spółki jest pożar lub inny czynnik losowy. Aby 
zminimalizować ryzyko utraty wartości majątku Spółka posiada niezbędne zabezpieczenia przed czynnikami 
losowymi tj. system monitoringu, alarmowych urządzeń przeciwpożarowych, a także ubezpieczenia 
majątkowe od wypadków losowych. 

1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz inwestycją w instrumenty finansowe Emitenta 
 
1.2.1 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

 
W wyniku podwyższenia przez Sąd Rejestrowy kapitału zakładowego Emitenta o emisję Akcji serii I, znaczący 
akcjonariusze, tj. spółka Tagor S.A. posiadająca 33,00% głosów oraz spółka STI S.A. posiadająca 20,73% 
głosów, dysponują łącznie  53,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wskazani akcjonariusze mogą zatem 
wywierać znaczący wpływ na działalność Emitenta. Ponadto, zgodnie ze Statutem Spółki, spółka Tagor SA 
wywiera znaczący wpływ na obsadę Rady Nadzorczej i Zarządu posiadając prawo do powoływania trzech 
członków Rady Nadzorczej i dwóch członków Zarządu (szczegółowy opis powyższej uchwały został 
zamieszczony w pkt. 4.20.1 oraz 4.20.2 Dokumentu Informacyjnego). W efekcie pozostali, w tym i nowi 
akcjonariusze mogą mieć ograniczony wpływ na strategię i zarządzanie Spółką. 
 
W dniu 29 stycznia 2009 r. znaczący akcjonariusz Emitenta – Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. – podpisał 
z panem Krzysztofem Jędrzejewskim, Wiceprezesem Zarządu KOPEX S.A., umowę sprzedaży akcji Emitenta serii 
I, które stanowią 33,000046% udziału w jego kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym 
zgromadzeniu. Własność akcji przejdzie z chwilą ich wydania nabywcy, co nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 
roku. Wykonanie przedmiotowej umowy z dnia 29 stycznia 2009 r. spowoduje wygaśnięcie uprawnień 
osobistych spółki Tagor S.A. do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu oraz trzech członków 
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Rady Nadzorczej Emitenta (informacje pochodzą z treści raportu bieżącego KOPEX S.A. nr 24/2009 z dnia 30 
stycznia 2009 roku). 

 
1.2.2 Ryzyko związane z brakiem doświadczenia w działalności w charakterze Spółki publicznej 

 
Mimo posiadanego doświadczenia w branży budowy maszyn kierownictwo Spółki nie posiada praktyki 
w realizowaniu obowiązków informacyjnych Spółki publicznej. Skuteczna działalność Spółki będzie wymagać 
dalszego wdrażania zmian w niektórych jej aspektach, a także ulepszania i rozwijania systemów 
informacyjnych oraz właściwego prowadzenia i szkolenia kadry zarządzającej i innych pracowników w celu 
spełnienia wymogów obowiązujących Spółki publiczne. Brak takich działań lub opóźnienie ich realizacji może 
negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki operacyjne Spółki. 
 
1.2.3 Ryzyko związane z powództwem o uchylenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 
 
Zgodnie z art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami 
i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze 
powództwa o uchylenie uchwały wytoczonego przeciwko Spółce. Ponadto, art. 425 KSH umożliwia 
zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą poprzez wytoczenie przeciwko Spółce 
powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały. Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające 
na celu zapewnienie zgodności uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I 
z przepisami prawa, Statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki. Nie może jednak zapewnić, że nie 
zostaną wytoczone powództwa wskazane powyżej. 
 
1.2.4 Ryzyko związane z kształtowaniem się kursu instrumentów finansowych oraz ich płynności 

 
Emitent nie wprowadzał do tej pory żadnych swoich papierów wartościowych (np. akcji, praw do akcji, 
kwitów depozytowych i innych) do obrotu na krajowym lub zagranicznym rynku regulowanym lub do 
jakiegokolwiek alternatywnego systemu obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta 
będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich dopuszczeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
rynku NewConnect. Na skutek szeregu czynników cena instrumentów finansowych Emitenta może być niższa 
niż ich cena emisyjna. Wpływ na taką sytuację mogą mieć między innymi okresowe zmiany wyników 
operacyjnych Emitenta, czy też niedostateczna płynność wszystkich notowanych na ASO instrumentów 
finansowych. Ponadto o spadku ceny instrumentów finansowych na ASO mogą decydować czynniki 
typowo makroekonomiczne takie jak wahania kursów wymiany walut, poziom inflacji, zmiany globalnych, 
regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych, a także sytuacja na innych giełdach 
papierów wartościowych na świecie.  
 
Inwestorzy nabywający instrumenty finansowe Emitenta w każdej sytuacji powinni brać pod uwagę ryzyko 
niskiej płynności obrotu, które może wystąpić w przypadku małej liczby zleceń kupna i sprzedaży instrumentów 
finansowych składanych w danej sesji oraz rozbieżnych limitów cenowych zleceń strony popytowej 
i podażowej. Niska płynność decydować może o przejściowej lub stałej niemożności dokonania transakcji na 
rynku ASO według satysfakcjonującej Inwestorów ceny i w oczekiwanym przez nich czasie.  
 
1.2.5 Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia instrumentów finansowych Emitenta z obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
 
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 16 ust. 2 
Regulaminu ASO: 
 

1) na wniosek emitenta, 
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 
 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
 
Ponadto zgodnie § 16 ust 1. pkt. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków określonych 
w rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych”). W takim przypadku termin 
zawieszenia może przekraczać 3 miesiące.  
 
Jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów 
finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, ich przekazanie może stanowić 
podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu tymi instrumentami 
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 
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Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty 
finansowe z obrotu: 
 

1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 
przez emitenta dodatkowych warunków, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 
4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

 
Natomiast zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty 
finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 
 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

 
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator ASO może zawiesić 
obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może przekraczać 3 miesiące. 
 
Ponadto zgodnie § 16 ust 1. pkt. 3 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe 
emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect jeżeli emitent nie wykonuje 
obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych”). 
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3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 

ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU  

 
3.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych 

z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń, co do przenoszenia praw 
z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych  

 
3.1.1 Rodzaje, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do obrotu 

w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na 
rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie: 
 

1) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) Akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: 
jeden złoty) każda akcja, 

2) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty 
(słownie: jeden złoty) każda akcja, 

3) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 
złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, 

4) 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, 

5) 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) Akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 
złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, 

6) 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) Akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty 
(słownie: jeden złoty) każda akcja, 

7) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: 
jeden złoty) każda akcja, 

8) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) Akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: 
jeden złoty) każda akcja, 

9) 11.173.600 (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) Akcji na okaziciela 
serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja.  

 
Łącznie wartość nominalna Akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I wprowadzanych do Alternatywnego Systemu 
Obrotu na rynku NewConnect wynosi 26.283.600,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście 
osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) złotych. 
 
Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I stanowią 100% ogółu wyemitowanych przez Emitenta akcji i dają prawo 
do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te w takiej samej proporcji stanowią części 
kapitału zakładowego Emitenta. 
 
Objecie akcji serii I odbyło się w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 433 § 2 KSH, to jest w drodze subskrypcji 
prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
Zgodnie z treścią uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 maja 2008 roku 
wszystkie umowy objęcia Akcji serii I zostały zawarte do 15 czerwca 2008 roku, po cenie emisyjnej ustalonej 
przez Zarząd Spółki tj. 1,20 (jeden złoty dwadzieścia groszy) zł. 
 
Liczba Inwestorów, którzy objęli instrumenty finansowe w ofercie prywatnej wyniosła 9 osób i obejmowała 
zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne.  
 
W dniu 23 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH, złożył 
stosowne oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki oraz o dookreśleniu wysokości 
kapitału zakładowego w Statucie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego o emisję Akcji serii I zostało 
zarejestrowane w dniu 14 lipca 2008 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej, wyniosły 470.947,48 zł. 
Koszty Autoryzowanego Doradcy wyniosły 395.421,72 zł, w tym 335.208,00 zł koszty przeprowadzenia emisji 
prywatnej akcji serii I. 
Pozostałe koszty obejmują:  
- koszt promocji oferty (materiały reklamowe, IPO Day)  – 8.961,48 zł  
- koszty sądowe, opłaty notarialne - 66.564 zł.  
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3.1.2 Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami 
finansowymi Emitenta 

 
Akcje Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 - 353 KSH. 
 
Zgodnie ze § 11 Statutu Spółki spółce Tagor S.A. przysługuje prawo powołania trzech członków Rady 
Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany przez danego akcjonariusza może być w każdym czasie 
przez niego odwołany. Uprawnienie osobiste spółki Tagor S.A. wygasa z chwilą, gdy liczba posiadanych przez 
nią akcji spadnie poniżej 30% łącznej liczby akcji Spółki. Nie wykonanie przez akcjonariusza przysługującego 
mu osobiście prawa powoływania członka Rady Nadzorczej, a także tymczasowe zmniejszenie się składu 
Rady Nadzorczej na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci któregokolwiek z jej członków, nie ogranicza 
możliwości działania Rady Nadzorczej i podejmowania przez nią ważnych uchwał, o ile tylko liczba członków 
Rady Nadzorczej nie spadnie poniżej pięciu. Walne Zgromadzenie posiada uprawnienie do powoływania 
i odwoływania członków Rady Nadzorczej w takim zakresie (w stosunku do takiej ilości członków Rady), 
w jakim uprawnienie to nie przysługuje spółce Tagor S.A. 
 
Zgodnie ze § 15 Statutu Spółki spółce Tagor S.A. przysługuje prawo powołania dwóch członków Zarządu. 
Członek Zarządu powołany przez danego akcjonariusza może być w każdym czasie przez niego odwołany. 
Uprawnienie osobiste spółki Tagor S.A. wygasa z chwilą, gdy liczba posiadanych przez nią akcji spadnie 
poniżej 30% łącznej liczby akcji Spółki. Rada Nadzorcza nabywa uprawnienie do powoływania i odwoływania 
członków Zarządu wyłącznie w przypadku i w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby członków Zarządu), 
w jakim uprawnienie to nie przysługuje spółce Tagor S.A. 
 
W dniu 29 stycznia 2009 r. znaczący akcjonariusz Emitenta – Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. – podpisał 
z panem Krzysztofem Jędrzejewskim, Wiceprezesem Zarządu KOPEX S.A., umowę sprzedaży akcji Emitenta serii 
I, które stanowią 33,000046% udziału w jego kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym 
zgromadzeniu. Własność akcji przejdzie z chwilą ich wydania nabywcy, co nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 
roku. Wykonanie przedmiotowej umowy z dnia 29 stycznia 2009 r. spowoduje wygaśnięcie uprawnień 
osobistych spółki Tagor S.A. do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu oraz trzech członków 
Rady Nadzorczej Emitenta (informacje pochodzą z treści raportu bieżącego KOPEX S.A. nr 24/2009 z dnia 30 
stycznia 2009 roku). 
 
3.1.3   Ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta 
 
3.1.3.1   Ograniczenia wynikające z treści Statutu Spółki 
 
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta poza 
ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.  
 
3.1.3.2    Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie 
 
Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, 
których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg 
restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie 
publicznej, kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 
33%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów – jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF 
oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału 
w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku 
zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później 
niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 
 
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku 
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby 
głosów. 
 
Stosownie do art. 69 ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, 
gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym 
w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie 
powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych 
obowiązków. 
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Zawiadomienie, zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zawiera informacje o: 
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 

spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 

miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy 
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby 
głosów; 

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 
6) osobach trzecich, z którymi akcjonariusz dokonujący zawiadomienia zawarł umowę, której 

przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. 
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 
 
W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w pkt 4, należy niezwłocznie, nie później niż 
w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz spółkę. 
 
W myśl art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który 
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 
W przypadku, o którym mowa w pkt 2, zawiadomienie zawiera również informacje o: 

a. liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

b. dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 
c. dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

 
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz 
którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania 
tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie. 

 
Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z nabytych z naruszeniem 
wskazanych powyżej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. Stosownie do art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje 
obciążone zastawem nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, 
gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą 
przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania wskazany 
w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Obrocie.  
 
Stosownie do treści art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 
spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 
przez: 

a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
b. inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot; 
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 
ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, 
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b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy 
o Obrocie oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 
1546 z późn. zm.) - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców 
wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów 
podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach. 

 
W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6, obowiązki określone powyżej mogą być wykonywane przez 
jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki 
publicznej przez: 

a. małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 
jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

b. osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
c. mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych; 

d. jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 
 
Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według 
własnego uznania. 
 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej: 

a. po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 
zależne; 

b. po stronie pełnomocnika, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli 
akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania - wlicza się 
liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

c. wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 
Zgodnie z postanowieniami art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na każdego, kto nie dokonuje w terminie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków 
określonych w tych przepisach, a także, kto dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub 
w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – KNF może, 
w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 
PLN. Zgodnie z postanowieniami art. 97 ust. 2 Ustawy o Ofercie kara ta może zostać nałożona odrębnie za 
każdy z czynów wyszczególnionych powyżej. Kara może też być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów 
wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie. W decyzji 
o nałożeniu kary KNF może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności 
wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego 
upływu tego terminu KNF może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 
 
3.1.3.3 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie 
 
Zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy o Obrocie, prawa ze zdematerializowanych papierów 
wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 
i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia 
zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego 
zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze 
zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów 
wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal 
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zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku 
papierów wartościowych. W przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych 
nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, 
zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego żądanie. 
Na podstawie art. 159 Ustawy o Obrocie, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy 
Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub 
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać 
lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 
Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie mogą dokonywać na rachunek 
własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 
159 ust. 2 Ustawy o Obrocie. 
 
Okresem zamkniętym jest: 

1)  okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie do 
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

2)    w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała 
dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

3)    w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

4)  w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu 
do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba 
fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 
raport. 

 
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, 
inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez 
te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta 
oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim 
rynku. 
 
Zgodnie z postanowieniami art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie,  na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a 
tej ustawy (osoba, która posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, 
posiadaniem w Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, 
wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – 
w szczególności członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik Emitenta lub wystawca, jego 
pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub 
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze), która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje 
czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. nabywa lub zbywa na rachunek własny lub 
osoby trzeciej akcje Emitenta, prawa pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne instrumenty finansowe 
z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek własny lub osoby trzeciej inne czynności prawne powodujące 
lub mogące powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego 
może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200 tys. złotych. Kara taka nie 
może zostać nałożona, jeżeli wyżej wymieniona osoba zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu 
działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób, który uniemożliwia jej 
ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje. Wydanie takiej decyzji następuje po przeprowadzeniu 
rozprawy. 
 
Zgodnie z postanowieniami art. 160 ust. 1 ustawy osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej 
Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio 
lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na 
jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o zawartych przez nie oraz osoby blisko z nimi 
związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych 
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dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 
wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie 
wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru 
Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100.000 złotych. 
Jeżeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie 
portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej 
rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć 
o dokonaniu transakcji kara, o której mowa powyżej nie zostanie nałożona. Wydanie takiej decyzji następuje 
po przeprowadzeniu rozprawy. 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 161 ust. 3 Ustawy o Obrocie, wyżej omówione zakazy i wymogi wynikające 
z przepisów art. 156-160 tej ustawy, mają zastosowanie również wobec akcji wprowadzonych do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 
 
3.1.3.4 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
 
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi UOKiK, o ile łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 Euro. Przy badaniu wysokości 
obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, 
jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta 
kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych art. 16 cytowanej ustawy.  
 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:  
 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  
2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub 

w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość            
10 000 000 Euro.  

 
Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę 
dominującego (art. 15 cyt. Ustawy) 
 
 Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy:  
a) nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,  
b) którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,  
c) z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 
równowartości 10 000 000 Euro. Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, 
w wyniku, których powstanie lub umocni się pozycja dominująca na rynku, na którym 
następuje koncentracja (a contrario art. 18 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).  

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich        
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 
lub  cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta 
nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że:  

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.  
Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli 
udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie 
przed upływem roku od dnia ich nabycia.  

3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, 
pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaży,  

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający  
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego,  

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  
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Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy 
przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub 
przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.  
 
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie  
2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.  
 
Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do urzędu 
antymonopolowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2007 roku w sprawie sposobu obliczania 
obrotu przedsiębiorców uczestniczących koncentracji (Dz. U. Nr 134, poz. 935). Rozporządzenie to w §3 
wskazuje, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oblicza się jako sumę przychodów 
uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, 
składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów, opustów 
i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli 
nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów 
o rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.  
 
Do momentu podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja powinna ta 
zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do 
wstrzymania się od dokonania koncentracji.  
 
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku, której konkurencja na 
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 
na rynku.  
 
Ponadto Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  
 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez  

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,  

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  
 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku, której konkurencja na rynku 
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Jednak w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni 
się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na 
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 
 
Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które 
są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 
określonych w decyzji warunków.  
 
Jednakże, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe 
w inny sposób, Prezes UOKiK może w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazać w szczególności:  
 

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,  
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,  
3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub  

rozwiązanie spółki, na którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem, że decyzja  
taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.  
 

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 
10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca 
ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.  
 
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość od 1.000 do 50.000.000 Euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 
mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał 
nieprawdziwe dane.  
 
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10.000 Euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych 
w sprawach z zakresu koncentracji.  
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Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie 
albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 
koncentracji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych 
w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka 
nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania 
decyzji Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy.  
 
Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi UOKiK przysługują 
kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu 
o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu 
poprzedniego.  
 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 
3.1.3.5 Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie koncentracji 

przedsiębiorstw 
 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji 
zawartych w Rozporządzeniu dot. koncentracji. Zawiera ono uregulowania odnoszące się do koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które 
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. 
 
Rozporządzenie dot. koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury 
własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 
przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  
 

1) zawarciu umowy,  
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub  
3) przejęciu większościowego udziału.  

 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dot. koncentracji można również dokonać 
w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym.  
 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.  
 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  
 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
 5 000 000 000 Euro, oraz  

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw 
  uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000 Euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
  uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 
  przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 
Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy:  
 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2 500 000 000 Euro, oraz  

2) w każdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
w uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro,  

3) w każdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro, z czego łączny 
obrót, co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 
25.000.000 Euro, oraz  

4) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 Euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
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Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dot. koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez zainteresowane 
przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży.  
 
Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje 
finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące 
obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo 
posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie 
wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu 
przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów 
wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 
 
3.2 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych  
 
3.2.1 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych  z przytoczeniem jej treści  
 
3.2.1.1 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii A-I 
 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z treścią art.430-
432 KSH poprzez emisję akcji, jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.  
 
Akcje serii A zostały wydane wyłącznie założycielom Spółki w 2000 roku, zgodnie z aktem zawiązania oraz 
Statutem Spółki.  
 
Spółka została zawiązana w dniu 19 maja 2000 roku pod firmą Infomedium S.A. w Bydgoszczy (akt notarialny  
A Nr 4928/2000). Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w dniu 21 czerwca 2000 roku pod numerem 
4894, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. Kapitał zakładowy miał wartość 200 000 zł i dzielił się na 200 000 Akcji serii A o wartości nominalnej 
1,00 zł każda. 
 
Akcje serii B - I zostały wyemitowane w latach 2004-2008, na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń 
Akcjonariuszy Emitenta podwyższających kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji odpowiednio: 
 

1) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty 
(słownie: jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2004 roku (akt notarialny A nr 
3568/2004). Emisja ww. serii akcji została zarejestrowana w dniu 30 marca 2005 roku postanowieniem 
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

2) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 
1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 maja 2006 roku (akt notarialny 
A nr 6846/2006). Emisja ww. serii akcji została zarejestrowana w dniu 11 sierpnia 2006 roku 
postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, 

3) 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii D 
o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych na podstawie 
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 września 2006 
roku (akt notarialny A nr 13495/2006). Emisja ww. serii akcji została zarejestrowana w dniu 23 
października 2006 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, 

4) 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 
1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 października 2006 roku (akt 
notarialny A nr 15890/2006), zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 listopada 2006 roku (akt notarialny A nr 17015/2006). Emisja ww. serii 
akcji została zarejestrowana w dniu 15 grudnia 2006 roku postanowieniem Sądu Rejonowego 
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

5) 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 
złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 listopada 2006 roku (akt 
notarialny A nr 17015/2006). Emisja ww. serii akcji została zarejestrowana w dniu 1 marca 2007 roku 
postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, 

6) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) zwykłych akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 złoty 
(słownie: jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego 
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Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2007 roku (akt notarialny A nr 
11294/2007). Emisja ww. serii akcji została zarejestrowana w dniu 24 października 2007 roku 
postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, 

7) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) zwykłych akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 złoty 
(słownie: jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 listopada 2007 roku (akt notarialny A nr 
23407/2007). Emisja ww. serii akcji została zarejestrowana w dniu 7 marca 2008 roku postanowieniem 
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

8) 11.173.600 (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) zwykłych akcji na 
okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda akcja, wyemitowanych 
na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 
maja 2008 roku (akt notarialny A nr 4949/2008). Emisja ww. serii akcji została zarejestrowana w dniu 14 
lipca 2008 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
Zmiana nazwy firmy Infomedium S.A. na Hydrapres S.A. wpisana została w Rejestrze Przedsiębiorców KRS na 
podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 11 sierpnia 2006 
roku. 
 
Akcje serii A – H pierwotnie imienne, zgodnie z § 3 ust. 5 Statutu Emitenta oraz art. 334 § 2 KSH, na żądanie 
akcjonariuszy zostały zamienione na akcje na okaziciela zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 25 
sierpnia 2008 r. 

 
3.2.1.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii A wraz z przytoczeniem jej treści 

 
Akcje serii A zostały wyemitowane w dniu 19 maja 2000 roku na podstawie statutu i aktu zawiązania spółki 
akcyjnej. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitent stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego. 

Akt Zawiązania Spółki 
 
        § 1 
1. Spółka jest prowadzona pod firmą „INFOMEDIUM” Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać nazwy skróconej „INFOMEDIUM” S.A. 

3.  Siedzibą spółki jest miasto Bydgoszcz, zaś terenem  jej działania jest obszar Rzeczpospolitej i zagranica. 

4. Spółka może powoływać i otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, ośrodki i filie oraz 
tworzyć 
 i przystępować do innych podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą. 

5.  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.(…) 

 
        § 3 
(…) 
1.  Kapitał akcyjny Spółki wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 200.000 (dwieście tysięcy) 

akcji imiennych o wartości nominalnej1,00 złotych za akcję. 

2. Akcje imienne wydane są Akcjonariuszom, założycielom Spółki. 

3. Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu. Z jednej akcji przysługuje prawo pięciu głosów. 

4. Przy rejestracji Spółki Akcjonariusze zobowiązują się do dokonania pełnej wpłaty na akcje. 

5. Zbycie akcji imiennych na osobę spoza Akcjonariuszy założycieli powoduje utratę przez akcję 
uprzywilejowania. 

6. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej. 

7. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje Akcjonariuszom w kolejności zgłoszenia ofert w Radzie 
Nadzorczej. W przypadku złożenia jednocześnie dwóch i więcej ofert o kolejności tej decyduje 
ostatecznie Rada Nadzorcza. 

8. Rada Nadzorcza wskaże nabywcę w ciągu 14 dni od daty złożenia ofert. 

9. Akcje mogą być umarzane w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 
 
 
        § 4 
1. Krzysztof Leon Wawrzyniak i Cezary Edward Nędzyński - działający w imieniu „Bazy i Systemy Bankowe”- 

Sp. z o.o. w Bydgoszczy, oświadczają, iż obejmują 100.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł za akcję, 
o łącznej wartości 100.000  zł. 
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2. Zbigniew Antoni Kuliński – działający w imieniu PPH „Telmax” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, oświadcza, 
iż obejmuje 90.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł za akcję o łącznej wartości 90.000  zł. 

3. Zbigniew Antoni Kuliński - obejmuje 10.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 za akcję, o łącznej wartości 
10.000 zł.(…) 

 
3.2.1.3 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii B wraz z przytoczeniem jej treści 

 

Akcje serii B zostały wyemitowane w dniu 30 czerwca 2004 roku zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Poniżej 
przedstawiona została treść uchwały. 

Uchwała nr 1 

„Działając na podstawie art. 431 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy 
Spółki, na następujących warunkach: 

§1 
Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 
50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000 o wartości 
nominalnej 1,00 (jednej) złoty każda. 

 

§ 2 

1. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii B na 1,00 zł za jedną akcję. 

2. Akcje serii B zostaną wydane w zamian za wkłady pieniężne, które powinny byś wpłacone w całości wraz 
ze złożeniem zapisu na akcje, w tym na akcje w ramach dodatkowego zapisu. 

 

§ 3 

Z akcjami serii B nie są związane żadne szczególne uprawnienia. 

 

§ 4 

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2004 roku, to jest za rok obrotowy 2004. 

 

§ 5 

1. Akcje serii B zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru, w drodze 
subskrypcji zamkniętej. 

2. Dniem, według określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii B jest dzień 30 
czerwca 2004 roku (dzień prawa poboru). 

3. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii B proporcjonalnie 
do liczby posiadanych akcji. 

4. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą w terminie subskrypcji dokonać dodatkowego zapisu 
na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji akcji serii B w razie niewykonania prawa poboru przez 
pozostałych akcjonariuszy. Akcje objęte dodatkowym zapisem przydzielone zostaną przez Zarząd 
proporcjonalnie do złożonych zapisów dodatkowych. 

 

§ 6 

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do ustalenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji. Zobowiązuje się 
Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem do rejestru oświadczenia o wysokości objętego kapitału oraz rejestracji 
niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego.”. 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki uchwałą nr 2 dokonało następującej zmiany § 3 ust. 1 Statutu Emitenta: 

 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na akcje 

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 
a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000.” 

 

3.2.1.4 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii C wraz z przytoczeniem jej treści 
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Akcje serii C zostały wyemitowane w dniu 30 maja 2006 roku zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Poniżej przedstawiona 
została treść uchwały. 

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infomedium S.A. z dnia 30 maja 2006 roku 

„Działając na podstawie art. 431 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Statutu Spółki Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Infomedium S.A. niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki na 
następujących warunkach: 
 

§1 
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, z kwoty 

250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt 
tysięcy złotych), w drodze emisji 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach 
od 0000001 do 2500000 i  o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda. 

2. Cenę emisyjną akcji serii C ustala się na 1,00 (jeden złoty) za jedną akcję. 
 

§ 2 
1. Akcje serii C zostaną wydane w zamian za wkłady pieniężne. 
2. Wpłaty na akcje serii C w wysokości ¼ wartości nominalnej obejmowanych akcji winny być dokonane 

wraz ze złożeniem zapisu na akcje na rachunek Spółki. 
3. Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd Spółki do określenia wysokości terminów wpłat pozostałych ¾ 

wartości nominalnej objętych akcji zastrzeżeniem, że akcje serii C winny być w całości opłacone do dnia 
30 października 2006 roku. Zarząd wezwie akcjonariuszy, którzy objęli akcje serii listem pokleconym 
określając termin wpłaty poszczególnej raty wynoszący 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuiszczenie 
należnych wpłat stanowić będzie podstawę do unieważnienia akcji w trybie art. 331 KSH.  

 
§ 3 

Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2006 roku, to jest za rok obrotowy 2006.  
 

§ 4 

1. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru, 
w drodze subskrypcji zamkniętej. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminu 
otwarcia i zamknięcia subskrypcji. 

2. Dniem, według określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii C jest 31 maja 2006 
roku (dzień prawa poboru). 

3. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii C proporcjonalnie 
do liczby posiadanych akcji. 

4. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą w terminie subskrypcji dokonać dodatkowego zapisu 
na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji akcji serii C. W razie niewykonania prawa poboru przez 
pozostałych akcjonariuszy akcje objęte dodatkowym zapisem przydzielone zostaną przez Zarząd 
proporcjonalnie do złożonych zapisów dodatkowych. W razie nieobjęcia akcji przez dotychczasowych 
akcjonariuszy Zarząd przydzieli je według swego uznania. 

 
§ 5 

Zobowiązuje się Zarząd do rejestracji niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego.”. 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 
uchwałą nr 18 dokonało następującej zmiany § 3 ust. 1 Statutu Emitenta: 

 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.750.000 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się 

na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 
a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 

2500000.” 
 

3.2.1.5 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii D wraz z przytoczeniem jej treści 
 

Akcje serii D zostały wyemitowane w dniu 26 września 2006 roku zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie podziału Spółki Hydrapres Spółka z ograniczoną 
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odpowiedzialnością. Poniżej przedstawione zostały istotne fragmenty treści uchwały w zakresie dotyczącym 
podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. z dnia 26 września 2006 roku 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (zwanej dalej 
Hydrapres lub Spółką Przejmującą), działając na podstawie art. 541 KSH, podejmuje uchwałę następującej 
treści: 
 

§1Podział 
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres (dawniej Infomedium S.A.) uchwala podział Spółki 
działającej pod firmą Hydrapress Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach (zwanej dalej Hydrapress lub Spółka 
Dzielona) w trybie określonym w art. 529 §1 pkt. 4 KSH., poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej 
i przeniesienie go na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej poprzez emisję skierowaną do wspólników Spółki Dzielonej. Podział zostaje dokonany na 
zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału, uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę 
Dzieloną w dniu 29 czerwca 2006 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 136 z dnia 
14.07.2006 roku oraz zbadanym przez biegłego sądowego wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 
w dniu 14.08.2006 roku. 
2.Wobec uchwalonego podziału Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 
1) Plan Podziału 
2) zmiany Statutu Spółki Przejmującej związane z podziałem określone w § 3 niniejszej Uchwały.  

 
§ 2 Emisja akcji związanych z podziałem serii D. 

1. W związku z uchwalonym podziałem podwyższa się kapitał zakładowy Hydrapres z kwoty 2.750.000 zł (dwa 
miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) o kwotę 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt 
tysięcy złotych), to jest do kwoty 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję 2.750.000 
(dwóch milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 
2750000 i o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. 

2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostaną wydane w procesie podziału Wspólnikom Hydrapress, na 
zasadach art. 531 § 5 KSH. i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia. 

3. Akcje serii D będą uczestniczyły w zysku Spółki, począwszy od wypłat z zysku za rok 2006 to jest od dnia 
1 stycznia 2006 roku. 

 
§ 3 Zmiany Statutu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Hydrapres: 
1) § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) złotych i dzieli się na 
akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 

2500000, 
d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 

0000001 do 2750000 […]”. 
 

3.2.1.6 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii E wraz z przytoczeniem jej treści 
 
Akcje serii E zostały wyemitowane zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 października 2006 roku o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Hydrapres S.A. i zmiany Statutu Spółki, 
zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 listopada 
2006 roku o zmianie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 października 2006 r. 
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Hydrapres S.A. i zmiany Statutu Spółki. Poniżej 
przedstawione zostały istotne fragmenty jednolitej treści uchwały w zakresie dotyczącym podwyższenia 
kapitału zakładowego. 

 

 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. z dnia 30 października 2006 roku 
zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. z dnia 27 listopada 2006 r. 
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„Działając na podstawie art. 431 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy 
Spółki na następujących warunkach: 

§1 
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę 4.300.000,00 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy 

złotych), z kwoty 5.500.000,00 (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 9.800.000,00 (słownie: 
dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych), w drodze emisji 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta 
tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 1300000 i  o wartości nominalnej 1,00 (jeden) 
złotych każda. 

2. Cenę emisyjną akcji serii E ustala się na 1,00 (jeden) złotych za jedną akcję. 
 

§ 2 
Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2006 roku, to jest za rok obrotowy 2006.  
 

§ 3 
1. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umowy z Hydrapress Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Azalowej 23 i umowy z STI Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 1/4. 

2. Ustala się termin zawarcia umów, o których mowa w ust.1 do dnia 15 grudnia 2006 roku. 
3. Hydrapress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmie 2.150.000 akcji serii E w zamian za wkład 

niepieniężny, który Spółka zobowiązana jest wnieść w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia 
kapitału w terminie do dnia 15 grudnia 2006 roku którego przedmiotem jest zorganizowana część 
przedsiębiorstwa Hydrapress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością związana z działalnością działu 
budowy maszyn obejmującą następujące składniki materialne i niematerialne: 
[…]1 

4. STI Spółka Akcyjna obejmie 2.150.000 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy akcji serii E w zamian za wkłady 
pieniężne, które wniesie w całości do dnia 15 grudnia 2006 roku 

§ 4 
W interesie spółki wyłącza się prawo poboru akcji nowej emisji serii E przysługujące pozostałym 
dotychczasowym akcjonariuszom. Interes spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego w uchwalonym trybie 
wynika z konieczności zapewnienia Spółce możliwości dalszego rozwoju i osiągania lepszych wyników 
finansowych poprzez prowadzenie przez Spółkę działalności gospodarczej w nowych dziedzinach, w oparciu 
o wniesioną tytułem wkładu niepieniężnego zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz uzyskania 
dodatkowych środków finansowych na rozwój tej działalności.  

 
§ 5 

Wobec podwyższenia kapitału działając na podstawie art. 430 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Hydrapres S.A. niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę w § 3 Statutu jego ust. 1, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.800.000 (dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na akcje  

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 
a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 

2500000, 
d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 

0000001 do 2750000, 
e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 

4300000.” 
 

§ 6 
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Hydrapres S.A. do dokonania wszystkich czynności prawnych 
i faktycznych wymaganych dla dokonania skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jego 
rejestracji.” 
                                                             

1 Z uwagi na wysoki stopień szczegółowości opisu składników materialnych i niematerialnych zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Hydrapress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniesionych przez tę spółkę w zamian za 2.150.000 
akcji serii E w opinii Emitenta niecelowe byłoby przytaczanie w Dokumencie Informacyjnym wielostronicowego wykazu tych 
składników zawartego w § 3 ust. 3 omawianej uchwały. W tym miejscu tytułem podsumowania warto jednak wskazać, iż 
przedmiotem wkładu były: 
1) aktywa trwałe o łącznej wartości księgowej netto wynoszącej na dzień 30 września 2006 roku 5.895.413,71 zł 
2) aktywa obrotowe w łącznej kwocie według stanu na dzień 30 września 2006 roku 2.131.337,72 zł 
3) zobowiązania w łącznej kwocie według stanu na dzień 30 września 2006 roku 3.312.740,88 zł 
Natomiast wartość wkładu ustalona w drodze wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wynosiła 
2.327.000,00 zł. 
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3.2.1.7 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii F wraz z przytoczeniem jej treści 
 

Akcje serii F zostały wyemitowane w dniu 27 listopada 2006 roku zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji 
prywatnej Hydrapres S.A., wyłączeniu prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy, powołaniu 
pełnomocnika i zmiany statutu Spółki. Poniżej przedstawiona została treść uchwały. 

Uchwałą nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. z dnia 27 listopada 2006 roku 

„Działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy 
Spółki na następujących warunkach: 
 

§1 
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę 310.000,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych), 

z kwoty 9.800.000,00 (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) do kwoty 10.110.000,00 (dziesięć 
milionów sto dziesięć tysięcy złotych), w drodze emisji 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) akcji 
imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000 i  o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda. 

2. Cenę emisyjną akcji serii F ustala się na 1,00 (jeden) złotych za jedną akcję. 
 

§ 2 
Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2006 roku, to jest za rok obrotowy 2006.  
 

§ 3 
1. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umowy przez Zarząd Spółki 

z Inwestorami Panem Jackiem Szynakiewiczem i Panem Maciejem Dziobą, z członkami Rady Nadzorczej 
Hydrapres S.A. w osobach Pana Nikodema Wełnowskiego i Pani Małgorzaty Jasińskiej oraz przez 
pełnomocnika Spółki z członkami Zarządu Spółki w osobach Pana Krzysztofa Masalskiego i Pana 
Krzysztofa Jańczaka 

2. Ustala się termin zawarcia umów, o których mowa w ust.1 do dnia 31 grudnia 2006 roku. 
 

§ 4 
1. Pan Jacek Szynakiewicz obejmie 135.000 akcji imiennych serii F w zamian za wkład pieniężny. 
2. Pan Maciej Dzioba obejmie 135.000 akcji imiennych serii F w zamian za wkład pieniężny. 
3. Pan Nikodem Wełnowski obejmie 10.000 akcji imiennych serii F w zamian za wkład pieniężny. 
4. Pani Małgorzata Jasińska obejmie 10.000 akcji imiennych serii F w zamian za wkład pieniężny. 
5. Pan Krzysztof Masalski obejmie 10.000 akcji imiennych serii F w zamian za wkład pieniężny. 
6. Pan Krzysztof Jańczak obejmie 10.000 akcji imiennych serii F w zamian za wkład pieniężny. 
7. Wpłaty na akcje w wysokości ¼ wartości nominalnej obejmowanych akcji serii F winny być dokonane 

najpóźniej w dniu podpisania umowy o objęciu akcji, to jest do dnia 31 grudnia 2006 roku. Pozostałe 
wpłaty na akcje w wysokości ¾ wartości nominalnej objętych akcji serii F subskrybenci dokonają w trzech 
różnych ratach wynoszących każda ¼ wartości nominalnej objętych akcji płatnych w wysokości 
i terminach ustalonych przez Zarząd Hydrapres S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym 
upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia wysokości i terminów dalszych wpłat na akcje, z tym zastrzeżeniem, 
że akcje serii F winny być w całości opłacone do dnia 30 czerwca 2007 roku. Zarząd wezwie 
każdorazowo akcjonariusza, który objął akcje serii F za listem poleconym określając termin wpłaty 
poszczególnej raty wynoszący 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuiszczenie należnych wpłat stanowić 
będzie podstawę do unieważnienia akcji w trybie art. 331 KSH. 

 
§ 4 

Powołuje się pełnomocnikiem Spółki Pana Zbigniewa Kulińskiego, umocowanym do reprezentowania Spółki 
w umowach o objęcie akcji zawieranych z członkami Zarządu Spółki wymienionymi w niniejszej uchwale i na 
warunkach w uchwale przewidzianych. 
 

§ 5 
W interesie spółki wyłącza się prawo poboru akcji nowej emisji serii F przysługujące dotychczasowym 
akcjonariuszom. Interes spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego w uchwalonym trybie wynika 
z konieczności zapewnienia Spółce dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności oraz 
zwiększenie zaangażowania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawy Spółki w szczególności w jej dalszy 
rozwój i osiąganie lepszych wyników finansowych. 
 

§ 6 
Wobec podwyższenia kapitału zmienia się w § 3 Statutu jego ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 
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„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.110.000,00 (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 
akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 

2500000, 
d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 

0000001 do 2750000, 
e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000, 
f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000.” 

 
§ 7 

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych, 
z wyłączeniem czynności prawnych zastrzeżonych do kompetencji pełnomocnika, wymaganych dla 
dokonania skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jego rejestracji.” 

 

3.2.1.8 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii G wraz z przytoczeniem jej treści 
 
Akcje serii G zostały wyemitowane w dniu 18 czerwca 2007 roku zgodnie z uchwałą nr 17 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
oraz w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Hydrapres S.A. i zmiany Statutu Spółki. Poniżej 
przedstawiona została treść uchwały. 
 

Uchwałą nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. z dnia 18 czerwca 2007 r. 
„Działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy 
Spółki, na następujących warunkach: 
 

§1 
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych i nie 

większą niż 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych z kwoty 10.110.000,00 zł (dziesięć milionów sto dziesięć tysięcy 
złotych) do kwoty nie mniejszej niż 10.610.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset dziesięć tysięcy) złotych i nie 
większej niż 13.110.000,00 (trzynaście milionów sto dziesięć tysięcy) złotych poprzez emisję od 500.000 
(pięciuset tysięcy) do 3.000.000 (trzech milionów) akcji imiennych serii G o numerach od 000001 do 
3000000 i  o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda. 

2. Cenę emisyjną akcji ustali Zarząd Spółki, do czego niniejszym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd 
Spółki, z tym zastrzeżeniem że cena emisyjna za jedną akcję nie może być mniejsza od wartości 
nominalnej jednej akcji. 

 
§ 2 

Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2007 roku, to jest za rok obrotowy 2007.  
 
§ 3 

1. Akcje serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji 
przez Zarząd Spółki z Inwestorami albo Inwestorem. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd 
Spółki do zaoferowania akcji Inwestorom wybranym przez Zarząd. 

2. Akcje serii G zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wpłaty na akcje w pełnej wysokości zostaną dokonane 
przez subskrybentów najpóźniej w dniu podpisania umowy o objęcie, przyjęcia oferty objęcia akcji. 

3. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji określi Zarząd. 
 

§ 4 
W interesie spółki wyłącza się prawo poboru akcji nowej emisji serii G przysługujące dotychczasowym 
akcjonariuszom. Interes spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego w uchwalonym trybie wynika 
z konieczności zapewnienia Spółce dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności. 
 

§ 5 
Wobec podwyższenia kapitału zmienia się w § 3 Statutu jego ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.610.000,00 (dziesięć milionów sześćset dziesięć tysięcy 

złotych) i nie więcej niż 13.110.000,00 (trzynaście milionów sto dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na akcje 
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 

2500000, 
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d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 
0000001 do 2750000, 

e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000, 
f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000, 
g) od 500.000 (pięćset tysięcy) do 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 

0000001 do 3000000.” 
§ 6 

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, 
wymaganych dla dokonania skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jego rejestracji.” 

 

Na podstawie udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji serii G w wysokości 1 zł za 
każdą akcję. Akcje serii G zostały objęte w następujący sposób: 

- Pan A. Musioł objął 500.000 akcji serii G,  

- Pan J. Sztuba objął 500.000 akcji serii G, 

- WTM Investment objęło 750.000 akcji serii G, 

- Pan M. Suflida objął 300.000 akcji serii G. 

- Pan A. Paleczny objął 300.000 akcji serii G, 

- Pan A. Chełchowski objął 500.000 akcji serii G, 

- Navigator Capital Sp. z o. o. objęła 50.000 akcji serii G, 

- Pan D. Wełnowski objął 12.500 akcji serii G, 

- Pan J. Jasiński objął 12.500 akcji serii G, 

- Pan R. Wojdon objął 10.000 akcji serii G, 

- Pan P. Lenarcik objął 10.000 akcji serii G, 

- Pan A. Kępiński objął 10.000 akcji serii G, 

- Pan A. Rakowski objął 5.000 akcji serii G, 

- Pan A. Cichy objął 5.000 akcji serii G, 

- Pan K. Lipiński objął 5.000 akcji serii G, 

- Pan W. Stosik objął 5.000 akcji serii G, 

- Pan R. Weckwerth objął 5.000 akcji serii G, 

- Pan M. Suliński objął 5.000 akcji serii G, 

- Pan P. Kanabaj objął 5.000 akcji serii G, 

- Pan R. Studziński objął 5.000 akcji serii G, 

- Pan A. Zubrycki objął 5.000 akcji serii G. 

 

W dniu 9 października 2007 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych oraz stosownego upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki, złożył 
oświadczenie o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz o dookreśleniu wysokości 
kapitału zakładowego w Statucie Spółki (akt notarialny Nr 20369/2007). Treść oświadczenia została 
przytoczona poniżej. 

Oświadczenie 

§ 1 

„Stawający, jako Zarząd Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, wobec podjęcia w dniu 18 
czerwca 2007 roku uchwały nr 17 o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie § 3 ust. 1 statutu spółki 
poprzez określenie wysokości kapitału tj poprzez wskazanie kwoty minimalnej wynoszącej 10.610.000,00 zł 
i maksymalnej w kwocie 13.110.000,00 zł, w związku z faktem objęcia emisji akcji serii G przez subskrybentów 
w maksymalnej wysokości tj. w kwocie 3.000.000,00 zł, na podstawie art. 310 §2 i 4 w związku z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych, dookreśla kapitał zakładowy spółki oświadczając, iż § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje 
brzmienie: 

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.110.000,00 zł (trzynaście milionów sto dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się 
na akcje o wartości minimalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: 

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000, 
d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 

2750000, 
e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000, 
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f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000, 
g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000. […]”. 

 

3.2.1.9 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii H wraz z przytoczeniem jej treści 
 
Akcje serii H zostały wyemitowane w dniu 7 listopada 2007 roku zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Hydrapres 
S.A. i zmiany Statutu Spółki. Poniżej przedstawiona została treść uchwały. 
 

Uchwałą nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. z dnia 7 listopada 2007 roku 
 

„Działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy 
Spółki, na następujących warunkach: 

 
§1 

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden milion) złotych i nie 
wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych z kwoty 13.110.000,00 zł (trzynaście milionów sto dziesięć 
tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 14.110.000,00 zł (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy) złotych 
i nie większej niż 15.110.000,00 (trzynaście milionów sto dziesięć tysięcy) złotych poprzez emisję od 1.000.000 
(jeden milion) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000 
i o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda. 

2. Cenę emisyjną akcji serii H ustali Zarząd Spółki, do czego niniejszym Walne Zgromadzenie upoważnia 
Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem że cena emisyjna za jedną akcję nie może być mniejsza od wartości 
nominalnej jednej akcji. 

 
§ 2 

1. Akcje serii H zostaną wydane w zamian za wkłady pieniężne. 
2. Wpłaty na akcje serii H w pełnej wysokości zostaną dokonane przez wraz ze złożeniem zapisu na akcje, 

na rachunek Spółki. 
 

§ 3 
Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2007 roku, to jest za rok obrotowy 2007.  
 

§ 4 
1. Akcje serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym Akcjonariuszom, którym przysługuje prawo poboru 

w drodze subskrypcji zamkniętej. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminu 
otwarcia i zamknięcia subskrypcji. 

2. Dniem, według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii H jest 
15 listopada 2007 roku (dzień prawa poboru). 

3. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii H proporcjonalnie 
do liczby posiadanych akcji. 

4. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru, mogą w terminie subskrypcji dokonać jednocześnie 
dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji akcji serii H. W razie niewykonania 
prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy akcje objęte dodatkowym zapisem przydzielone zostaną 
przez Zarząd proporcjonalnie do złożonych zapisów dodatkowych. W razie nieobjęcia akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy Zarząd przydzieli je według swego uznania. 

§ 5 
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, 
wymaganych do dokonania skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jego rejestracji. 

 
§ 6 

Wobec podwyższenia kapitału zmienia się w § 3 Statutu jego ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14.110.000,00 (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy) 

złotych i nie więcej niż 15.110.000,00 (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na akcje 
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: 

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 

2500000, 
d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 

0000001 do 2750000, 
e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000, 
f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000, 
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g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000, 
h) od 1.000.000 (jeden milion) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 

0000001 do 2000000.” 
 

Na podstawie udzielonego upoważnienia Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji serii H w wysokości 1 zł za 
każdą akcję. 

 

W dniu 8 lutego 2008 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu 
spółek handlowych oraz stosownego upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki, złożył oświadczenie 
o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz o dookreśleniu wysokości kapitału 
zakładowego w Statucie Spółki (akt notarialny Nr 1238/2008). Treść oświadczenia została przytoczona poniżej. 

 

Oświadczenie 

§ 1 

„Stawający, jako Zarząd Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, wobec podjęcia w dniu 07 
listopada 2007 roku uchwały nr 8 o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie § 3 ust. 1 statutu spółki 
poprzez określenie wysokości kapitału, tj. poprzez wskazanie kwoty minimalnej wynoszącej 14.110.000,00 zł 
i maksymalnej w kwocie 15.110.000,00 zł, w związku z faktem objęcia emisji akcji serii H przez subskrybentów 
w maksymalnej wysokości tj. w kwocie 2.000.000,00 zł, na podstawie art. 310 §2 i 4 w związku z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych, dookreśla kapitał zakładowy spółki oświadczając, iż § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje 
brzmienie: 

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.110.000,00 zł (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się 
na akcje o wartości minimalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: 

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000, 
d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 

2750000, 
e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000, 
f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000, 
g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000, 
h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000.[…]”. 
3.2.1.10 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii I wraz z przytoczeniem jej treści 
 
Akcje serii I zostały wyemitowane w dniu 21 maja 2008 roku zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Hydrapres S.A., zmiany Statutu 
Spółki i wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  
 

UCHWAŁA NR 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. z dnia 21 maja 2008 roku 

 
„Działając na podstawie art. 431 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy 
Spółki na następujących warunkach: 

§1 
1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę nie mniejszą niż 8.673.600,00 (osiem milionów sześćset 

siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) złotych i nie większą niż 11.173.600,00 (jedenaście milionów sto 
siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) złotych z kwoty 15.110.000 zł (piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy) 
złotych do kwoty nie mniejszej niż 23.783.600,00 (dwadzieścia trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy 
tysiące sześćset) złotych i nie większej niż 26.283.600,00 (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt 
trzy tysiące sześćset) złotych, poprzez emisję od 8.673.600 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy 
tysiące sześćset) do 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na 
okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600 i o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda.  

2. Cenę emisyjną akcji serii I ustala się na 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy).  
 
§ 2 

Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2008 roku to jest za rok obrotowy 2008.  
 

§ 3 
1. Akcje serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęcie akcji przez 

Zarząd Spółki z Inwestorami albo Inwestorem z zastrzeżeniem ust.2 i 3. 
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2. 8.673.600 akcji serii I zostanie objętych zgodnie z ust.1 wyłącznie przez Inwestora w osobie Fabryki Maszyn 
 i Urządzeń TAGOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS 0000019280. 

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania pozostałych akcji serii I 
w liczbie 2.500.000 Inwestorom wybranym przez Zarząd. 

4. Akcje serii I zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wpłaty na akcje w pełnej wysokości zostaną dokonane 
przez subskrybentów do chwili zawarcia umowy o ich objęcie.  

5. Ustala się termin zawarcia umów objęciu akcji, o których mowa wyżej, do dnia 18 czerwca 2008 roku.  
 

§ 4 
W interesie spółki wyłącza się prawo poboru akcji nowej emisji serii I przysługujące dotychczasowym 
akcjonariuszom. Interes spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego w uchwalonym trybie wynika 
z konieczności zapewnienia Spółce dodatkowych środków finansowych na rozwój grupy kapitałowej 
Hydrapres S.A. Pisemne uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii I zostało 
załączone do protokołu. 
 

§ 5 
1. Wobec podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zmienia się w § 3 Statutu jego ust. 1, który otrzymuje 

następujące brzmienie: 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.783.600,00 (dwadzieścia trzy miliony siedemset 

osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) złotych i nie więcej niż 26.283.600,00 (dwadzieścia sześć milionów 
dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł 
(jeden złoty) każda, w tym: 

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 

2500000, 
d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 

0000001 do 2750000, 
e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000, 
f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000, 
g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000, 
h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001do 2000000, 
i) od 8.673.600 (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) do 11.173.600 

(jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach 
od 00000001 do 11173600.” 

2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do dookreślenia kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 310 § 
4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

§ 6 
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, 
wymaganych do dokonania skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji 
serii I i jego rejestracji. 
 
W dniu 23 czerwca 2008 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych oraz stosownego upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki, złożył 
oświadczenie o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki oraz o dookreśleniu wysokości 
kapitału zakładowego w Statucie Spółki (akt notarialny Nr 6217/2008). Treść oświadczenia została przytoczona 
poniżej. 

Oświadczenie 

§ 1 

Stawający, jako Zarząd Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, wobec podjęcia w dniu 21 
maja 2008 roku uchwały nr 4 o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie § 3 ust. 1 statutu spółki poprzez 
określenie wysokości kapitału, tj. poprzez wskazanie kwoty minimalnej wynoszącej 8.673.600,00 (osiem 
milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) i maksymalnej w kwocie 11.173.600,00 
(jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych), w związku z faktem objęcia emisji akcji 
serii I przez subskrybentów w maksymalnej wysokości tj. w kwocie 11.173.600,00 zł (jedenaście milionów sto 
siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych), na podstawie art. 310 §2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu 
spółek handlowych, dookreśla kapitał zakładowy spółki oświadczając, iż § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.283.600,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy 
tysiące sześćset złotych) i dzieli się na akcje o wartości minimalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: 

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000, 
b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000, 
c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000, 
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d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 
2750000, 

e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000, 
f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000, 
g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000, 
h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000, 
i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I 

o numerach od 00000001 do 11173600.[…]”. 
 
3.2.2 Data i formy podjęcia decyzji o wprowadzeniu instrumentów finansowych Emitenta do 

Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect wraz z przytoczeniem jej treści 
 
W dniu 30 lipca 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie wyrażenia 
zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I 
oraz dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i I. Poniżej przedstawiona została treść uchwały. 

 
UCHWAŁA NR 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A.z dnia30 lipca 2008 r. 
 

„Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(Dz. U. 184 1539 z poźn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:  
 

§1 Zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki 
Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:  

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I do obrotu 
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect", prowadzonym w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 
z późn. zm.) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);  

2) złożenie akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);  

3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I w rozumieniu przepisów Ustawy 
z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).  

 
§2 Upoważnienie dla Zarządu 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:  
1) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą 

zmierzały do dopuszczenia i wprowadzania akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I  do obrotu 
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect", prowadzonym w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 
z późn. zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie.  

2) złożenia akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);  

3) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu 
dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I w tym w szczególności do zawarcia 
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, 
prowadzonym przez KDPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)”. 

 
3.2.3 Podmiot prowadzący rejestr Akcji Emitenta  
 
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji Akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 
 
Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H i I objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym będą podlegały 
dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW, zgodnie z umową zawartą przez Emitenta z KDPW, 
z upoważnienia uchwały nr 6 NWZ cyt. powyżej  z dnia 30 lipca 2008 roku. 
 
 
 
3.3  Oznaczenie dat, od, których akcje uczestniczą w dywidendzie  
 
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2000.  
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Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2004, tj. od dnia 
1 stycznia 2004 roku.  
Akcje serii C - F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2006, tj. od dnia 
1 stycznia 2006 roku.  
Akcje serii G - H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2007, tj. od dnia 
1 stycznia 2007 roku.  
Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 2008, tj. od dnia 
1 stycznia 2008 roku. 
 
Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H i I są równe w prawie do dywidendy, wobec czego na jedną akcję przypada 
dywidenda w wysokości kwoty przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie Emitenta do wypłaty 
akcjonariuszom podzielonej przez liczbę wszystkich akcji Emitenta. 
 
Dnia 19 czerwca 2008 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres S.A., na którym 
zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2007 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy 2007, udzielono absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 
2007, a także podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2007 na 
pokrycie strat z lat ubiegłych, a zatem dywidenda za rok obrotowy 2007 nie przysługuje akcjonariuszom Spółki. 
 
3.4 Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

 
Wszystkie Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I są akcjami na okaziciela, po dokonaniu konwersji uchwałą 
Zarządu z dnia 25 sierpnia na wniosek poszczególnych akcjonariuszy. Akcje te nie są w jakikolwiek sposób 
uprzywilejowane. Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone w Kodeksie Spółek 
Handlowych, Statucie Spółki, Ustawie o Obrocie oraz w innych przepisach prawa. 

 
3.4.1 Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi 
 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:  
 
1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 

przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 
347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie 
tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy, który może zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia 
uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH). 
Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW 
i GPW.  
 
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną Akcję, 
oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni 
przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może 
przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje 
wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do 
dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach.  
 
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać 
przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku 
dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend 
wypłacanych za pośrednictwem uczestnika; liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych 
dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.  
 
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację 
prawa do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 
§ 3 KSH).  
 
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie 
o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w 
uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie 
określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.  
 
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku 
dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do 
potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez 
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właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie 
zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć 
przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną 
w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości 
określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego 
miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej 
stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty 
i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne 
ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących 
nie rezydentami.  
 
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych 
z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. 
Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub 
statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe 
(art. 348 §1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub 
sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 
 

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); 
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego 
prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 
większością, co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co 
najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe 
akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich 
następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w 
uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; 
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

 
3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

w przypadku jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.  
 
4) Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji. 
 
5) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 
6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje dopuszczone 

do publicznego obrotu, na których ustanowiono   zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach 
papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

 
7) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonana na żądanie 

akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej ( 334 KSH).  
 
Statut Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie. 
 
3.4.2 Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi  
 
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:  
 
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu (art. 411 § 1KSH). 
 
2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku  

o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym, co 
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We wniosku o zwołanie Walnego 
Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od 
dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd 
rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 401 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych). 

 
3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH. 

Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes 
spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego 
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przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie 
uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:  
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,  
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,  
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  
 

W przypadku Spółki Publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

 
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa 
o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo 
o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Publicznej powinno być wniesione 
w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia 
uchwały. 

 
4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek 

akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady 
Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem 
akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.  

 
5) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki 

publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie 
podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających, co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek 
o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego 
rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały. 

 
6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 

w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione 
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej 
informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć 
wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).  

7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie (art. 328 § 6 KSH). Na żądanie 
posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na 
piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. 
Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych 
wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na 
rachunku papierów wartościowych. 
 
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego 
Zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji 
zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo zawiera:  
a) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa;  
b) liczbę papierów wartościowych;  
c) rodzaj i kod papieru wartościowego;  
d) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta;  
e) wartość nominalną papieru wartościowego;  
f) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych;  
g) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych 

na nich obciążeniach;  
h) datę i miejsce wystawienia świadectwa;  
i) cel wystawienia świadectwa;  
j) termin ważności świadectwa;  
k) w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów 

wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej 
ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa;  

l) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony 
pieczęcią wystawiającego.  
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8) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4KSH).  

 
9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1KSH). Lista 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, 
zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), 
liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu 
Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.  

 
10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2KSH).  
 
11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym 

celu komisję, złożoną, z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają 
prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2KSH).  

 
12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 

uchwał (art. 421 § 3KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz 
z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole 
należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, 
wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do 
protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody 
zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.  

 
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 

486 i 487KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku 
od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, 
wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę 
wyrządzoną pozwanemu.  

 
14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH 
(przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).  

 
15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia 

(art. 341 § 7KSH). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych 
(księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres 
akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby 
uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.  

 
16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może 
żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka 
handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).  

 
17) Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji 

(przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie 
z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów 
w tej spółce. Uprawnienie do przymusowego wykupu akcji przysługuje akcjonariuszowi w terminie trzech 
miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce (art. 82 Ustawy 
o Ofercie). 

 
18) Prawo żądania wykupienia posiadanych przez akcjonariusza spółki publicznej akcji przez innego 

akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się 
na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego 
progu przez innego akcjonariusza. W przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 
ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 
1, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać 
wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł 
się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. Żądaniu 
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wykupienia są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90 % 
ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od dnia 
jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze 
stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, o ile członkowie tego porozumienia posiadają 
wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona 
zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie (art. 83 Ustawy o Ofercie). 

 
3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy w przyszłości 
 
Akcje A, B, C, D, E, F, G, H oraz I są równe w prawach, co do dywidendy. Statut Spółki nie ustanawia żadnego 
uprzywilejowania w tej kwestii oraz nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących zasad podziału zysku. 
Dywidenda wypłacana będzie w polskich złotych (PLN).  
 
Zgodnie z art. 395 KSH. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy 
po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za 
ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty 
dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy 
posiadają na swoim rachunku akcje na zakończenie dnia (to jest o godzinie 24:00), który Walne Zgromadzenie 
określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa 
do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.  
 
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela 
się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347§2 KSH jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się 
w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na 
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały 
zapasowy lub rezerwowe.  
 
Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 
Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone 
sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę 
zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu 
wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne (art. 349 
§2 KSH).  
 
Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej 
wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla Spółek publicznych.  
 
Zgodnie z §91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent 
jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz 
terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 cytowanych przepisów, między dniem ustalenia prawa do 
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać, co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie 
następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej 
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki publicznej, następuje poprzez pozostawienie, 
przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 
rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od 
Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki 
akcjonariuszy.  
 
Biorąc pod uwagę obecne plany rozwojowe Spółki, w okresie najbliższych trzech lat Zarząd będzie 
rekomendował akcjonariuszom brak wypłaty dywidendy i zatrzymanie wypracowanego zysku w Spółce 
z przeznaczeniem na jej rozwój. 

  
3.6 Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi 

objętymi niniejszym dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku  
 
W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów 
związanych z posiadaniem instrumentów finansowych. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych 
odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 
 



DOKUMENT INFORMACYJNY HYDRAPRES S.A.   

 43

3.6.1    Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne  
 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się 
według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.): 
 

1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,  
2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 

w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych),  

3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych),  

4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku 
z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 
skarbowego.  

 
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002r. skierowanym 
do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby 
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 
 
3.6.2       Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne  
 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 
określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 
 

1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,  
2) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych),  
 

Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału  
w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie 
spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):  
 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub Zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt. 1,  

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt. 2, albo  
b) położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w rozumieniu art. 20 

ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, o której mowa w pkt. 2, 
jeżeli osiągnięty dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.  
 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz 
inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te 
należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt. 3 Ustawy podatku dochodowym od osób 
prawnych, (do 31 grudnia 2008 roku nie mniej niż 15 %) nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma 
również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez 
spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych 
dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za 
zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  
 
Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od 
dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Płatnikiem podatku jest spółka 
wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do 
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wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych). 
 
3.6.3 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 

wartościowych 
 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze 
sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na 
zasadach ogólnych.  
 
Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 
wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej, co miesiąc 
deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do 
wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów 
uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest, jako różnica pomiędzy podatkiem 
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za 
poprzednie miesiące tego roku.  
 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu 
opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez 
podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. 
certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. 
 
3.6.4 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 

wartościowych 
 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz 
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (…) podatek dochodowy wynosi 
19 % uzyskanego dochodu (art. 30 b ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
 
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi 
na zasadach ogólnych.  
 
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych 
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 30 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych).  
 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 
 

1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych  
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,  

2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b Ustawy o Obrocie, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,  

3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,  

4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 
1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,  

5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.  
 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 
45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia 



DOKUMENT INFORMACYJNY HYDRAPRES S.A.   

 45

pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz 
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów 
(akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład 
niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek 
dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych).  
 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma 
zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 
 
3.6.5 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych  
 
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty 
związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy 
podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:  
 

1) osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub Zarządu (art. 3 ust. 2 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz 

2) osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 
2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

 
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych 
udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione 
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 
i krajem miejsca siedziby lub Zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.  
 
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania 
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia 
tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  
 
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 
niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 
podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym 
przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy 
w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod 
warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.  
 
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 zwalnia się od podatku dochodowego dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:  
 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,  

3) spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15 %udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt. 1,  

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest:  

a) spółka, o której mowa w pkt. 2, albo  
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 
3.6.6 Podatek od spadków i darowizn  
 
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, 
podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:  
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1) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 

obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub  
2) prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyńcą i obdarowanym. W celu uzyskania szczegółowych informacji akcjonariusz powinien zasięgnąć 
porady doradcy podatkowego. 
 
3.6.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych  
 
Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż maklerskich instrumentów 
finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaż tych instrumentów 
dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie np. w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect (art. 3 pkt. 9 Ustawy o Obrocie) zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych.  
 
W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 
ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 
wskazanej Ustawy, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych 
w terminie 14 dni od zawarcia umowy.  
 
3.6.8   Odpowiedzialność płatnika podatku  
 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim 
obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik 
odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. 
Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy 
stanowią inaczej, albo, jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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4.      DANE O EMITENCIE  

4.1 Dane rejestrowe i teleadresowe  

 
Nazwa Spółki:   Hydrapres Spółka Akcyjna  

Siedziba, adres:   Solec Kujawski, ul. Haska 7, 86-050 Solec Kujawski 

Nr telefonu, faksu:  +48 52 323 92 00 

                                                         +48 52 323 92 01   

Adres strony internetowej: www.hydrapres.pl 

Adres poczty elektronicznej biuro@hydrapres.pl 

Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy  

    Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS:  15 września 2003 r. 

Nr KRS:                 0000172742 

Nr REGON   092560204 

NIP:    953-23-71-196 

 
4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta  
 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 
 
4.3 Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został zawiązany Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności na podstawie KSH. Emitent, jako Spółka publiczna będzie działał ponadto na 
podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 
 
4.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorstw  
 
W dniu 15 września 2003 roku Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000172742 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII. 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Wcześniej Spółka była zarejestrowana w rejestrze handlowym po pozycją RHB- 4894 
 
4.5 Historia Emitenta  
 
Hydrapres Spółka Akcyjna kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej pod firmą Hydrapress Sp. z o.o. 
Początki firmy sięgają 1984 roku kiedy założyciele firmy: Janusz Wełnowski i Rafał Jasiński podjęli działalność 
rzemieślniczą w zakresie konstrukcji i budowy maszyn. Działalność gospodarcza o profilu inżynierskim jest 
prowadzona nieprzerwanie od tego momentu. W tym czasie następowały zmiany formy prawnej działalności 
– od zakładu rzemieślniczego poprzez spółkę cywilną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do obecnej 
formy spółki akcyjnej. Emitent specjalizuje się w projektowaniu i budowie pras hydraulicznych, hydraulicznych 
agregatów napędowych oraz różnego rodzaju sterowań i napędów hydraulicznych. Maszyny dostarczane są 
pojedynczo lub w formie kompletnej linii produkcyjnej wyposażonej we wszystkie elementy niezbędne do 
natychmiastowego uruchomienia produkcji. Spółka w toku dotychczasowej działalności skonstruowała, 
w oparciu o oryginalne autorskie rozwiązania, kilkaset pras hydraulicznych o naciskach od 100 do 5.000 kN. 
W Dziale Budowy Maszyn prowadzona jest także produkcja seryjna maszyn i urządzeń peryferyjnych do 
wtryskarek i wytłaczarek tworzyw sztucznych, a także innych elementów linii produkcyjnych. Od 1998 roku 
rozwijana jest działalność produkcyjna elementów wytłaczanych z blachy stalowej przy wykorzystaniu parku 
maszynowego złożonego z pras hydraulicznych własnej konstrukcji oraz innych pras hydraulicznych i 
mechanicznych. 
 
Spółka Hydrapres S.A. została zawiązana w dniu 19 maja 2000 roku pod firmą Infomedium S.A. w Bydgoszczy. 
Spółka została wpisano do rejestru handlowego w dniu 21 czerwca 2000 roku. Kapitał zakładowy miał 
wartość 200.000 zł i dzielił się na 200.000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda (szczegółowy opis 
dotyczący kolejnych emisji Akcji serii B-I został przedstawiony w pkt. 3.2.1 Dokumentu Informacyjnego). 
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Spółka Hydrapres SA nie posiada zarejestrowanych znaków towarowych. Ochrona znaku towarowego 
zarejestrowanego w 1993 roku przez Hydrapress Sp. z o.o. wygasła w styczniu 2003 r. Nie występowano o 
przedłużenie ochrony tego znaku. 
 
W 2006 roku została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy udziałowcami Hydrapress Sp. z o.o., 
Zbigniewem Kulińskim i STI S.A. (prywatnym funduszem inwestycyjnym). W jej efekcie działalność prowadzona 
w Hydrapress Sp. z o.o. została przeniesiona do firmy Infomedium S.A. Następnie zmieniona została nazwa 
firmy Infomedium S.A. na Hydrapres S.A. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII 
Wydział Gospodarczy z dnia 11 sierpnia 2006 roku. W tym samym roku na terenie Parku Przemysłowego 
w Solcu Kujawskim została rozpoczęta budowa nowej fabryki dla Działu Tłoczni, która została zakończona 
w 2007 roku, co zwiększyło terminowość dostaw, jakość i moce produkcyjne Emitenta. Produkcja działu tłoczni 
kierowana jest do klientów z sektora motoryzacyjnego. Emitent spełnia z powodzeniem wysokie wymagania 
firm z tego sektora – posiada certyfikat jakości, uznawany przez przemysł motoryzacyjny, zgodny z normami 
określonymi przez ISO/TS 16949. 
 
W wyniku ostatniej emisji akcji serii I Emitent pozyskał partnera – Fabrykę Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. Firma 
Tagor S.A. funkcjonuje na rynku od 1921 roku. Jej działalność koncentruje się na projektowaniu i produkcji 
maszyn dla górnictwa. Od 2004 właścicielem firmy są Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. Obie spółki: 
Tagor S.A. i Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Kopex. Obejmując 
akcje serii I Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. stała się największym akcjonariuszem Hydrapres S.A.  
 
W dniu 29 stycznia 2009 r. Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. podpisała z panem Krzysztofem Jędrzejewskim, 
Wiceprezesem Zarządu KOPEX S.A., umowę sprzedaży akcji Emitenta serii I, które stanowią 33,000046% udziału 
w jego kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym zgromadzeniu. Własność akcji przejdzie z chwilą 
ich wydania nabywcy, co nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 roku (informacje pochodzą z treści raportu 
bieżącego KOPEX S.A. nr 24/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku). 
 
Heilbronn Maschinenbau 
 
W 2007 roku Hydrapres SA podjął rozmowy w celu zakupu aktywów firmy Heilbronn Maschinenbau Gmbh 
& Co. z siedzibą w Heilbronn, w Niemczech. Heilbronn Maschinenbau powstała w 1854 roku. Specjalizuje się 
w produkcji pras mechanicznych i elementów linii technologicznych dla różnych branż przemysłu. Firma od 
sierpnia 2007 roku znajdowała się pod nadzorem syndyka. Mimo trwającej procedury upadłościowej Spółka 
pozyskiwała nowe kontrakty i kontynuowała działalność operacyjną.  
 
W opinii zarządu Emitenta nabycie aktywów i marki Heilbronn Maschinenbau przyniesie Emitentowi korzyści 
w następujących obszarach: 

• możliwość przeniesienia do Polski i prowadzenia w ramach jednej grupy obróbki dużych konstrukcji 
stalowych, a także projektowania i budowy systemów sterowania (rezygnacja z usług zewnętrznych, 
koncentracja kompetencji i optymalizacja kosztów w ramach grupy), 

• możliwość wzrostu sprzedaży pras hydraulicznych i linii produkcyjnych bazujących na prasach 
hydraulicznych budowanych przez Hydrapres, na terenie Europy pod znaną niemiecką marką, 

• wykorzystanie agentów handlowych Heilbronn Maschinenbau do sprzedaży produktów Emitenta 
w Europie, 

• możliwość poszerzenia oferty dla polskich klientów o prasy mechaniczne o znanej marce oraz o linie 
produkcyjne bazujące na prasach mechanicznych. 

 
W celu przeprowadzenia transakcji w marcu 2008 r. Emitent nabył udziały w spółce ICG GmbH 
zarejestrowanej w Düsseldorf w Niemczech. Firma nie prowadziła działalności operacyjnej a udziały w niej 
zostały nabyte wyłącznie w celu przeprowadzenia transakcji z syndykiem Heilbronn Maschinenbau. Po 
nabyciu udziałów w spółce został zmieniony zarząd – do zarządu został powołany Krzysztof Jańczak, który 
dotychczas pełnił funkcji członka zarządu Hydrapres S.A., lecz w związku z transakcją przejęcia Heilbronn 
Maschinenbau w dniu 15.08.2008 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Zmianie uległa także nazwa na 
Hydrapres Deutschland GmbH, a w dniu 16 września na Heilbronn Pressen GmbH. Jedynym udziałowcem 
spółki jest Hydrapres S.A. 
 
Trwające kilkanaście miesięcy rozmowy pomiędzy syndykiem Spółki Heilbronn Maschinenbau i Emitentem 
zostały zakończone w lipcu 2008 roku podpisaniem umowy o nabyciu przez Hydrapres aktywów firmy 
(maszyny, urządzenia, nieruchomość w której prowadzona jest działalność) oraz przejęciu pracowników. 
 
CW Fuel 
 
W czerwcu 2008 roku Emitent objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym CW Fuel spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. CW Fuel została założona w dniu 19 marca 2007 roku. Siedzibą spółki jest 
Solec Kujawski. 
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Udziałowcami CW Fuel są spółka STI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadająca 505 udziałów oraz 
Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim posiadająca 300 udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 
805.000 (osiemset pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 805 (osiemset pięć) równych i niepodzielnych udziałów 
o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy. 
 
Najistotniejszym z punktu widzenia działalności spółki CW Fuel prowadzonymi obecnie projektami są: 

• badania nad innowacyjnymi paliwami na bazie zawiesiny wodno-węglowej,   
• opracowanie technologii rozdrabniania surowców (np. mikrokrzemionka, biel tytanowa, nanosrebro itp.) 
stosowanych jako dodatek do produkcji w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i do produkcji 
materiałów budowlanych, możliwej do wykorzystania na skalę przemysłową.  

 
Spółka jest posiadaczem praw własności przemysłowej do urządzenia do homogenizacji (młyn tarczowy) oraz 
do linii technologicznej do produkcji paliwa. Prawa te zostały zabezpieczone poprzez złożenie w Urzędzie 
Patentowym RP wniosków o udzielenie patentu na wynalazek w odniesieniu do ww. technologii. 
 
CW Fuel prowadzi prace badawczo – rozwojowe nad przemysłowym wykorzystaniem młyna tarczowego. 
Prototypowy młyn jest urządzeniem, przy pomocy którego możliwe jest rozdrabnianie substancji organicznych 
i nieorganicznych o stężeniu stałym oraz cieczy do mikro i nano rozmiarów. Hydrapres SA jest szczególnie 
zainteresowany uzyskaniem licencji, która pozwoli na wdrożenie innowacyjnej technologii budowy ww. 
urządzenia do homogenizacji na skalę przemysłową.  
 
4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 
 
Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, to jest po 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji Akcji serii I, zgodnie z postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wynosi 26.283.600 
złotych. 
 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z treścią art. 430-
432 KSH poprzez emisję akcji, jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Decyzją WZA Spółka może  
podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zmianę wartości nominalnej akcji 
dotychczasowych.  
 
Kapitał zakładowy Emitenta został utworzony w drodze emisji Akcji serii A w związku z zawiązaniem Spółki 
w 2000 roku. W latach 2004-2008 kapitał zakładowy był kilkukrotnie podwyższany o emisje akcji serii od B do I, 
na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Emitenta. Akcje były opłacane wkładem 
pieniężnym, za wyjątkiem Akcji serii D, które zostały wydane wspólnikom spółki Hydrapress Sp. z o.o. w procesie 
podziału tej spółki przez wydzielenie części jej majątku i przeniesienie na Emitenta w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 
KSH, a także Akcji serii E, z których 2.150.000 objęła Hydrapress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 
zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem była zorganizowana część przedsiębiorstwa tej spółki 
opisana w pkt. 3.2.1.6.  
 
Szczegółowy opis emisji Akcji serii od A do I ze wskazaniem daty ich podjęcia, ilości i wartości emisji, rodzaj 
akcji zawiera pkt. 3.2.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.  
 
Spółka tworzy również kapitały: 

1) kapitał zapasowy, 
2) kapitał rezerwowy. 

 
Kapitał zapasowy tworzony jest z czystego zysku do podziału. Przy czym odpisy na ten kapitał nie mogą być 
mniejsze niż 8% zysku przeznaczonego do podziału. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy stan 
tego kapitału będzie stanowił 1/3 kapitału zakładowego.  
 
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. 
  
Tabela 1. Wysokość kapitału własnego Emitenta na dzień 30.09.2008 r. 

KAPITAŁ zł 

Kapitał zakładowy 26.283.600,00 
Kapitał zapasowy 1.803.212,58 
Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 
Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 
Zysk (straty) z lat ubiegłych -266.786,87 
Wynik łączny bieżącego okresu -982.970,42 
ŁĄCZNIE 26.837.055,29 
Źródło: Emitent 
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4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
 
4.8       Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 

obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia 
w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 
 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Spółka nie emitowała obligacji zamiennych ani obligacji dających 
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 
 
4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego, w granicach 
kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości 
kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być jeszcze 
podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
Statut Spółki nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego.  
 
Według najlepszej wiedzy Emitenta w okresie ważności Dokumentu Informacyjnego nie zostanie zmieniony 
Statut w kwestii upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego. 
 
4.10   Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 

  finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nim kwity depozytowe  
 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu instrumenty finansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi 
kwity depozytowe nie są i nie były dotychczas notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. 
 
4.11 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających   

istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej 
z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej siedziby, 
przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 
1) Heilbronn Pressen GmbH z siedzibą w Heilbronn. Firma jest zarejestrowana w Düsseldorfie pod 

numerem HRB 53538. Kapitał zakładowy wynosi 25.000 Euro. Przedmiotem działalności jest produkcja 
maszyn i urządzeń (prasy mechaniczne). Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. 
Zarząd Heilbronn Pressen GmbH składa się z członków: 

• Thomas Kern (członek Zarządu – Dyrektor Generalny), 
• Krzysztof Jańczak (członek Zarządu – Dyrektor Finansowy). 

 
2) CW Fuel Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim. Kapitał zakładowy spółki wynosi 805.000 zł. Emitent 

posiada 300 udziałów tej spółki o wartości 300.000 zł co stanowi 37,27% kapitału zakładowego. CW 
Fuel prowadzi prace badawczo – rozwojowe nad przemysłowym wykorzystaniem młyna tarczowego. 
Prototypowy młyn jest urządzeniem, przy pomocy którego możliwe jest rozdrabnianie substancji 
organicznych i nieorganicznych o stężeniu stałym oraz cieczy do mikro i nano rozmiarów. Spółka jest 
posiadaczem praw własności przemysłowej do urządzenia do homogenizacji (młyn tarczowy) oraz do 
linii technologicznej do produkcji paliwa. Prawa te zostały zabezpieczone poprzez złożenie w Urzędzie 
Patentowym RP wniosków o udzielenie patentu na wynalazek w odniesieniu do ww. technologii 
(dodatkowe informacje w pkt. 4.5 Dokumentu Informacyjnego). 

 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu nie istnieją powiązania kapitałowe, organizacyjne oraz personalne z innymi 
podmiotami, które miałyby wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, z wyjątkiem powiązań 
wskazanych poniżej. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, pomiędzy członkami organów zarządzających, 
a akcjonariuszami i członkami organów nadzorczych emitenta występują następujące powiązania: 

• Janusz Wełnowski – Prezes Zarządu jest jednocześnie akcjonariuszem posiadającym 6,23% udziału 
w kapitale zakładowym Emitenta. Ponadto Janusz Wełnowski jest udziałowcem Hydrapress Sp. z o.o., 
która posiada 8,18% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 
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• Rafał Jasiński – Wiceprezes Zarządu jest jednocześnie akcjonariuszem posiadającym 6,03% udziału 
w kapitale zakładowym Emitenta. Ponadto Rafał Jasiński jest udziałowcem Hydrapress Sp. z o.o., która 
posiada 8,18% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 

• Małgorzata Jasińska – Członek Rady nadzorczej jest żoną Wiceprezesa Zarządu Rafała Jasińskiego 
i jednocześnie akcjonariuszem posiadającym 0,04% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 

• Zbigniew Kuliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej jest jednocześnie akcjonariuszem posiadającym 
0,0004% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Ponadto Zbigniew Kuliński jest Prezesem Zarządu 
i akcjonariuszem STI SA, która posiada 20,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 

• Maciej Kuliński – członek Rady Nadzorczej jest jednocześnie członkiem zarządu i akcjonariuszem STI SA, 
która posiada 20,73% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 

• Adam Chełchowski – Członek Rady Nadzorczej jest jednocześnie większościowym udziałowcem 
Redblitz sp. z o.o., która posiada 2,19% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu występuje powiązanie majątkowe pomiędzy Emitentem 
a Autoryzowanym Doradcą, który jest akcjonariuszem posiadającym 3,90% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, występuje powiązanie organizacyjne pomiędzy Emitentem 
a głównym akcjonariuszem Emitenta, tj. spółką Tagor S.A., która zgodnie z uchwałą o zmianie Statutu Spółki, 
podjętą w dniu 30 lipca 2008 roku, wywiera znaczący wpływ na obsadę Rady Nadzorczej i Zarządu 
posiadając prawo do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej i dwóch członków Zarządu. 
 
W dniu 29 stycznia 2009 r. znaczący akcjonariusz Emitenta – Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. – podpisał 
z panem Krzysztofem Jędrzejewskim, Wiceprezesem Zarządu KOPEX S.A., umowę sprzedaży akcji Emitenta serii 
I, które stanowią 33,000046% udziału w jego kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym 
zgromadzeniu. Własność akcji przejdzie z chwilą ich wydania nabywcy, co nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 
roku. Wykonanie przedmiotowej umowy z dnia 29 stycznia 2009 r. spowoduje wygaśnięcie uprawnień 
osobistych spółki Tagor S.A. do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu oraz trzech członków 
Rady Nadzorczej Emitenta (informacje pochodzą z treści raportu bieżącego KOPEX S.A. nr 24/2009 z dnia 30 
stycznia 2009 roku). 

 
4.12 Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, 
jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 
ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 
Zakres działalności Emitenta, podstawowe produkty i usługi 
 
Spółka prowadzi działalność w dwóch obszarach: 
 

• Projektowanie i konstrukcja maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych dla przemysłu, a także pras 
hydraulicznych (Dział Budowy Maszyn), 

• Produkcja elementów tłoczonych ze stali (Dział Tłoczni). 
 
Dział Budowy Maszyn 
 
Dział Budowy Maszyn projektuje i konstruuje linie technologiczne lub ich elementy w ścisłej współpracy ze 
zleceniodawcami. Zajmuje się także produkcją wykonywanych seryjnie maszyn dla przetwórstwa metali 
i tworzyw sztucznych. Ofertę Działu Budowy Maszyn uzupełnia serwis maszyn. Specjalizacja działu obejmuje: 
 

• projektowanie i budowę automatycznych linii technologicznych, 
• projektowanie i budowę pras o napędzie hydraulicznym przeznaczonych głównie do obróbki 
plastycznej metali, 

• projektowanie i budowę manipulatorów przemysłowych, 
• projektowanie i budowę paletyzatorów dla przemysłu i handlu, 
• projektowanie i budowę stacji dozująco-mieszających dla przemysłu chemicznego i spożywczego,  
• projektowanie i budowę urządzeń peryferyjnych stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych, 
• projektowanie i budowę elementów linii technologicznych do produkcji butelek i puszek aluminiowych, 
• projektowanie i budowę maszyn laboratoryjnych do badania procesów produkcyjnych, 

 
Prasy hydrauliczne tworzone są w oparciu o oryginalne rozwiązania konstrukcyjne Hydrapres. Mają one 
zastosowanie przede wszystkim w obróbce metali, ale także służą celom specjalistycznych, m.in. produkcji 
osłon do silników odrzutowych w przemyśle lotniczym. Prasy bazują na spawanym korpusie stalowym 
w kształcie ramy. W produkcji używane są komponenty uznanych dostawców, w tym elementy hydrauliki 
siłowej firmy BOSCH – REXROTH oraz sterowania SPS lub CNC firmy B & R. Prasy spełniają wymogi 
bezpieczeństwa stawiane przez normy PN oraz EN. Hydrapres udziela zwykle dwunastomiesięcznej gwarancji 
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na prasy, a czas reakcji serwisu na terenie Polski nie przekracza 24 godzin. Oferta pras hydraulicznych 
obejmuje także kompletne linie produkcyjne do automatycznego procesu tłoczenia. 
 
W końcu 2007 r. Spółka pozyskała kontrakt na wykonanie prasy mechanicznej będącej elementem linii 
produkcji puszek aluminiowych. Prasy tego typu stanowią podstawową jednostkę linii produkcyjnych puszek 
lub butelek aluminiowych o wydajności 600 do 660 wytłoczek na minutę. Ze względu na stosunkowo wysoką 
wydajność pojawia się duże zainteresowanie średnich i dużych firm z całego świata na wdrożenie tej 
technologii. Spółka rozpoznaje niszę rynkową w tym segmencie i możliwość zdobycia pozycji jednego 
z kilkunastu światowych producentów specjalizowanych pras do produkcji opakowań aluminiowych.  
 
Oferta urządzeń peryferyjnych obejmuje: 

• Plastomery REO-100 służące oznaczaniu wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych, 
wyposażone w sterownik z klawiaturą i wyświetlaczem LCD, dopasowane do współpracy 
z komputerem PC w zakresie obróbki danych, 

• Dozowniki ślimakowe do granulatów oraz dozowniki ślimakowe do proszków, z precyzyjnym 
i uniwersalnym przyrządem dozującym, stabilnym ślimakiem dozującym, o małych wymiarach i prostej 
obsłudze, a także możliwości sterowania automatycznego oraz powtarzalności ustalonych 
wydajności, 

• Urządzenia transportowe ssące, służące do transportu pneumatycznego metodą podciśnieniową 
granulatów, regranulatów lub przemiału z odpadów w przetwórstwie tworzyw sztucznych, 

• Separatory wszystkich metali przeznaczone do oddzielania porcji tworzywa sztucznego, 
zanieczyszczonego wtrąceniami metalowymi, przed podaniem do maszyny przetwórczej, stosowane 
zwłaszcza w  recyclingu tworzyw sztucznych. 

 
Ponadto Dział Budowy Maszyn oferuje paletyzatory COMPRESS z opatentowanym rozwiązaniem systemu 
rozrządu paletyzowanych opakowań. Paletyzatory COMPRESS wykorzystywane są do automatycznego 
układania na paletach worków, kartonów, zgrzewek i innych pakietów towarów. Wydajność paletyzatora 
wynosi do 50 palet na godzinę, umożliwiając wyeliminowanie pracy ręcznej dla opakowań o wadze 
przekraczającej 25 kg. Paletyzatory przystosowane są do pracy w ruchu ciągłym w warunkach 
przemysłowych. Ostateczna konfiguracja systemu paletyzowania uzależniona jest od indywidualnych potrzeb 
klienta definiowanych na etapie zamówienia. 
 
Dział Tłoczni 
 
W 2006 roku na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim została wybudowana nowa siedziba Spółki, 
w której ulokowano również Dział Tłoczni. 
 
Dział Tłoczni został rozbudowany przez Spółkę po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
Hydrapres Sp. z o.o. związanego z działalnością produkcji tłoczni w 2006 r. Dział Tłoczni rozpoczął produkcję 
po oddaniu obiektu w nowej hali w II kwartale 2007 r. Dział Tłoczni koncentruje się na obróbce plastycznej 
metali polegającej na produkcji tłoczonych elementów stalowych przy pomocy pras mechanicznych 
i hydraulicznych. Ponadto Spółka posiada know-how w zakresie konstruowania narzędzi – matryc 
montowanych na prasę wykorzystywanych do produkcji detali tłoczonych. Detale tłoczone wykorzystywane 
są w produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz innych gałęzi przemysłu np. w produkcji 
urządzeń telekomunikacyjnych i stalowych elementów mebli.  
 
Struktura sprzedaży 
 
W 2007 roku Spółka osiągnęła 10,16 mln zł przychodów ze sprzedaży Działu Budowy Maszyn i 9,38  mln zł  
Działu Tłoczni.  
 
Z uwagi na fakt, że w 2006 r. nastąpiło wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Hydrapres Sp. z o.o. 
związanego z działalnością produkcji tłoczni do Hydrapres SA, struktura sprzedaży Spółki została omówiona na 
podstawie roku 2007 r.  
 
Tabela 2. Struktura sprzedaży Emitenta w 2007 r.  

Przychody ze sprzedaży w 2007 r. tys. zł 
Dział Budowy Maszyn 10 160 
Maszyny 8 573 
prasy hydrauliczne 2 000 
urządzenia pochodne dla pras hydraulicznych 2 440 
urządzenia do produkcji puszek i butelek aluminiowych 4 000 
Inne (paletyzatory, pakowaczki itp.) 133 

Wyroby standardowe 1 150 
Towary i materiały 437 
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Przychody ze sprzedaży w 2007 r. tys. zł 
Dział Tłoczni 9 380 
Detale 7 507 
branża motoryzacyjna 7 386 
branża meblowa 121 

Złom 788 
Usługi 1 085 

RAZEM 19 540 

Źródło: Emitent 
 
Dział Budowy Maszyn 
 
Wartość przychodów ze sprzedaży w Dziale Budowy Maszyn stanowiła w 2007 r. 52% całkowitych przychodów 
ze sprzedaży Hydrapres.  
 
Wykres 1. Struktura wartościowa przychodów ze sprzedaży Działu Budowy Maszyn w 2007 

 
Źródło: Emitent 
 
W 2007 r. Spółka sprzedała 23 maszyny, których wartość stanowiła 84,4% sprzedaży Działu Budowy Maszyn 
i wyniosła 8,57 mln zł. Oferowane przez Spółkę maszyny obejmują: 

• urządzenia do produkcji puszek i butelek 
• prasy hydrauliczne 
• urządzenia pochodne dla pras 
• paletyzatory, pakowarki itp. 

 
W zakresie konstruowania linii produkcyjnych puszek i butelek aluminiowych Spółka od 1997 roku współpracuje  
z amerykańską firmą przemysłową Omnitech International. Aktualnie Hydrapres realizuje wspólnie Omnitech 
International przedsięwzięcia na międzynarodową skalę. 
 
Prasy hydrauliczne i linie technologiczne są budowane na indywidualne zlecenia klientów (Ospel, Philips, 
CWF). Odbiorcami maszyn dla przemysłu tworzyw sztucznych są przede wszystkim lokalne zakłady zajmujące 
się przetwórstwem tworzyw, między innymi Domik, Graform, Hasco, Tuplex, Gramem 2M. Spółka planuje rozwój 
sprzedaży zaawansowanych linii technologicznych, w których wysoką wartość dodaną będą stanowiły 
rozwiązania bazujące na posiadanym know-how. 
 
Oferta produktów Działu Budowy Maszyn obejmuje również wyroby standardowe, do których Spółka zalicza 
pojedyncze urządzenia przeznaczone m.in. dla przemysłu tworzyw sztucznych. W 2007 r. Spółka sprzedała 426 
sztuk wyrobów standardowych, których wartość stanowiła 11,3% sprzedaży Działu Budowy Maszyn. W planach 
Hydrapres jest dalsze zwiększanie sprzedaży wyrobów standardowych, które z uwagi na korzyści skali generują 
stosunkowo wysokie marże i pozwolą osiągnąć Spółce wysoki stopień specjalizacji. 
 
Pozostałe 4,3% wartości sprzedaży Działu Budowy Maszyn w kwocie 0,44 mln zł w 2007 r. pochodzi ze 
sprzedaży towarów i materiałów.  
 
Dział Tłoczni 
 
Wartość przychodów ze sprzedaży w Dziale Tłoczni wyniosła 9,38 mln zł i stanowiła 48% całkowitych 
przychodów ze sprzedaży Hydrapres w 2007 roku.  
Wykres 2. Struktura wartościowa przychodów ze sprzedaży Działu Tłoczni w 2007 roku  
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Źródło: Emitent 
 
W Dziale Tłoczni 80% przychodów stanowiła w 2007 r. sprzedaż metalowych elementów tłoczonych, które 
przeznaczone były głównie do odbiorców z branży motoryzacyjnej jako komponenty amortyzatorów, 
tłumików, pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych, elementów silnika i skrzyni biegów. W zakresie 
produkcji detali tłoczonych Spółka w 2007 roku zdobyła pozycję największego dostawcy dla Tenneco 
Automotive w Polsce oraz pozycję jednego z największych niezależnych dostawców dla tego koncernu 
w Europie. 
 
Przy produkcji detali tłoczonych z blach stalowych powstają części odpadkowe, które Spółka sprzedaje jako 
złom. W 2007 r. sprzedaż złomu wyniosła 0,78 mln zł i stanowiła 8,4% przychodów Działu Tłoczni. 
 
Pozostałe 11,9% przychodów Działu Tłoczni wygenerowane zostały ze sprzedaży usług, które dotyczyły przede 
wszystkim oklejania detali i innych usług świadczonych dla Sohbi Craft – producenta elektroniki użytkowej.  
 
Cele emisji i strategia rozwoju 
 
Celem strategicznym Spółki jest rozwój poprzez akwizycje innych podmiotów i udział w procesie konsolidacji 
branży budowy maszyn, urządzeń i linii technologicznych przede wszystkim w Polsce, ale także na innych 
rynkach europejskich. Spółka planuje wydzielenie i koncentrację funkcji biznesowych oraz wybranych działów 
przedsiębiorstwa na poziomie grupy kapitałowej Hydrapres, a także umocnienie pozycji na rynkach 
międzynarodowych.  
 
Pierwszy etapem realizacji strategii jest przejęcie niemieckiego producenta pras mechanicznych Heilbronn 
Maschinenbau GmbH. Przedsiębiorstwo to zajmuje się projektowaniem i konstruowaniem pras 
mechanicznych, a także automatycznych linii technologicznych tworzonych na bazie pras mechanicznych. 
Heilbronn Maschinenbau posiada silną markę rozpoznawalną w Europie Zachodniej, zbudowaną na bazie 54-
letniego doświadczenia w budowie pras mechanicznych. Ponadto w ramach transakcji nabycia aktywów 
nastąpiło przejęcie 57 pracowników. Wykwalifikowana kadra menedżerska i konstruktorska gwarantuje 
wysoką jakość produktów. Przejęty podmiot posiada bardzo dobrą pozycję w segmencie dostawców dla 
średniej wielkości przedsiębiorstw i zajmuje wysoką pozycję konkurencyjną wśród małych producentów pras 
mechanicznych na rynku niemieckim. 
 
W wyniku zrealizowanego przejęcia Emitent zamierza osiągnąć szereg synergii na poziomie strategicznym 
i operacyjnym.  
 
Na poziomie operacyjnym przejęcie aktywów spółki Heilbronn Maschinenbau w upadłości umożliwi 
uzupełnienie oferty Hydrapres o zaawansowane prasy mechaniczne oraz pozwoli wykorzystać siłę 
zagranicznej znanej marki przy sprzedaży własnych pras hydraulicznych. Przejęty zakład posiada również 
rezerwy przestrzenne oraz duże możliwości techniczne produkcji, a także niemniej istotne relacje biznesowe 
z partnerami (dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami). Włączenie Heilbronn Maschinenbau GmbH do 
grupy zakupowej stali, którą w najbliższym czasie planuje stworzyć Hydrapres, pozwoli na uzyskanie korzyści 
skali w zakresie zakupu materiałów do produkcji. W celu obniżenia jednostkowych kosztów stałych i uzyskania 
wzrostu marż Hydrapres planuje zintegrowanie funkcji biznesowych na poziomie Grupy. Dodatkową korzyścią 
operacyjną wynikającą z przejęcia jest możliwość przeniesienia produkcji korpusów oraz systemów sterowania 
z Niemiec do Polski, co pozwoli wykorzystać niższe krajowe koszty produkcji i tym samym zwiększyć marże na 
sprzedaży pras mechanicznych pod marką Heilbronn. Na poziomie strategicznym przejęcie podmiotu 
niemieckiego ułatwi Hydrapres uzyskanie dostępu do wielu zagranicznych rynków zbytu za pośrednictwem 
przedstawicielstw Heilbronn Maschinenbau w krajach europejskich, a także w USA, Meksyku i Indiach. Jest to 
istotny etap na drodze do realizacji strategii ekspansji na rynki zagraniczne. 
 
Środki pozyskane z emisji akcji serii I w zostały wykorzystane na sfinansowanie transakcji nabycia aktywów 
Heilbronn Maschinenbau GmbH. Wartość transakcji wyniosła 1,66 mln EUR i obejmowała również przejmowany 
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portfel zamówień o wartości 2,6 mln EUR (liczony wartością oczekiwanych przychodów ze sprzedaży), w tym 
największa umowa z firmą Donako na kwotę 1,06 mln EUR oraz umowy z firmą Servicetec, Voest na łączną 
kwotę 0,93 mln EUR.  
 
Pozostałe środki z emisji akcji serii I zostaną wykorzystane na dofinansowanie działalności operacyjnej przejętej 
spółki zależnej Heilbronn Pressen GmbH (będącej w 100% własnością Emitenta), która  nabyła aktywa spółki 
Heilbronn Maschinenbau w upadłości. Jak dotychczas Hydrapres S.A. udzielił do Heilbronn Pressen 
następujących pożyczek: 

a) Umowa pożyczki z dnia 26.08.2008 r. w kwocie 100.000 EUR, z terminem spłaty 31.12.2009 r., 
b) Umowa pożyczki z dnia 03.09.2008 r. w kwocie 50.000 EUR, z terminem spłaty 31.12.2009 r.,  
c) Umowa pożyczki z dnia 18.09.2008 r. w kwocie 100.000 EUR, z terminem spłaty 31.12.2009 r.,  
d) Umowa pożyczki z dnia 26.11.2008 r. w kwocie 120.000 EUR, z terminem spłaty 21.02.2009 r., w tym 

na dzień 26.01.2009 r. spłacono 100.000 EUR 
 
Niezależnie od kwoty zapłaconej za nabyte aktywa, spółka Heilbronn Pressen GmbH zobowiązała się również 
do nabycia nieruchomości Heilbronn Maschinenbau za kwotę 2,35 mln EUR do dnia 30 kwietnia 2009 r. 
Pozostałe środki z emisji akcji serii I mogą zostać również przeznaczone na kapitał obrotowy Emitenta.  
 
Kolejne etapy realizacji strategii Hydrapres to zdobycie pozycji podmiotu konsolidującego branżę budowy 
maszyn w Polsce oraz dalsze rozszerzanie portfela produktów i usług.  
 
Ponadto każdorazowo przy realizacji przejęć Spółka będzie dążyć do wykorzystania efektów synergii 
występujących pomiędzy nią a przejmowanymi podmiotami. Głównym celem będzie między innymi 
optymalizacja procesów produkcyjnych, wzrost efektywności w zakresie zarządzania majątkiem obrotowym, 
poprawa pozycji negocjacyjnej w stosunku do odbiorców i dostawców, obniżenie kosztów stałych, 
wykorzystanie efektów skali w działaniach marketingowych, wzmocnienie pozycji rynkowej produktów i wzrost 
cen oraz uzupełnienie oferty produktowej. W efekcie wszystkich działań krótko, średnio i długoterminowych 
Spółka zamierza zbudować silną i konkurencyjną grupę przemysłową. 
 
4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych,  za 

okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym  

 
W 2007 roku firma kontynuowała rozpoczętą w 2006 roku inwestycję budowy hali produkcyjnej z zapleczem 
socjalnym i administracyjnym w Solcu Kujawskim. Budowa hali została zakończona w II kwartale 2007 roku. Po 
oddaniu obiektu w nowej hali rozpoczęto działalność produkcyjną Działu Tłoczni, która została przeniesiona z 
dotychczasowej lokalizacji w Białych Błotach. W nowej hali wdrożono motoryzacyjny certyfikat jakości ISO/TS 
16949 stosowany przy produkcji komponentów dla motoryzacji. 
 
Ogółem w wyniku przeprowadzonych w 2007 roku inwestycji związanych z budową hali i modernizacją parku 
maszynowego wartość środków trwałych (z uwzględnieniem środków trwałych w budowie) wzrosła 
z 14.082.tys. zł wykazanych w bilansie na koniec 2006 roku do kwoty 19.639 tys.zł na koniec 2007 roku. W 2007 
roku firma nie realizowała inwestycji kapitałowych. 
 
4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym 

lub likwidacyjnym  
 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. 
 
4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 

egzekucyjnym  
 
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, których wynik 
ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Spółki. Spółka nie prowadzi też jako wierzyciel 
postępowań egzekucyjnych wobec podmiotów trzecich. 
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4.16 Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 
sądowych lub arbitrażowych włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku za okres obejmujący, 
co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na 
sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań 

 
Aktualnie, a także za okres obejmujący ostatnie 12 miesięcy, Emitent nie występuje w innych postępowaniach 
przed organami rządowymi, w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych. Nie toczą się również, żadne 
postępowania, które mogą mieć lub miały w niedawnej przeszłości, istotny wpływ na działalność i sytuację 
finansową Emitenta. 
 
4.17    Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 

i instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej 

 
Emitent nie ma żadnych zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.  
 
Nie istnieją inne zobowiązania Emitenta, które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 
posiadaczy jego instrumentów finansowych, a które związane byłyby w szczególności z kształtowaniem się 
sytuacji ekonomicznej i finansowej Emitenta. 
 
4.18 Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wynik działalności 

gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym  

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, nie 
wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej 
Emitenta. 
 
4.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta 

i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 
sporządzeniu danych finansowych, o których mowa o których mowa w punkcie 5 Dokumentu 
Informacyjnego  

 
W dniu 12 marca 2008 r. Hydrapres S.A. zakupił 100% udziałów w spółce ICG (InterConsult GmbH 
Management & Events) zarejestrowanej w Düsseldorf w Niemczech o kapitale zakładowym 25.000 Euro, za 
łączną kwotę 27.700 Euro. Firma nie prowadziła żadnej działalności operacyjnej. Udziały zostały nabyte w celu 
przeprowadzenia transakcji zakupu aktywów firmy Heilbronn Maschinenbau GmbH & Co. z siedzibą 
w Heilbronn od syndyka, który prowadzi postępowanie upadłościowe. Po nabyciu udziałów nazwa firmy 
została zmieniona na Heilbronn Pressen GmbH. Do zarządu Heilbronn Pressen GmbH został powołany Krzysztof 
Jańczak. Pan Krzysztof Jańczak pełnił wcześniej funkcję członka zarządu Hydrapres S.A., lecz w związku 
z transakcją przejęcia Heilbronn Maschinenbau GmbH, w dniu 15.08.2008 r. złożył rezygnację z pełnionej 
funkcji w Hydrapres S.A., a w dniu 20.08.2008 r. rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą Hydrapres 
S.A.  
 
W lipcu 2008 r. podmiot zależny Emitenta, Heilbronn Pressen GmbH, zawarł z syndykiem masy upadłości 
Heilbronn Maschinenbau GmbH w upadłości dwie umowy: umowę nabycia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Heilbronn Maschinenbau GmbH w upadłości za kwotę 1.660.000 Euro oraz umowę nabycia 
nieruchomości (dotyczącą nabycia siedziby firmy Heilbronn Maschinenbau GmbH w Heilbronn) za kwotę 
2.350.000 Euro. Umowa nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Heilbronn Maschinenbau GmbH 
w upadłości dotyczyła nabycia maszyn, urządzeń, częściowego przejęcia kontraktów w trakcie realizacji (na 
łączną kwotę 2,6 mln EUR, w tym największa umowa z firmą Donako na kwotę 1,06 mln EUR oraz umowy 
z firmą Servicetec, Voest na łączną kwotę 0,93 mln EUR) oraz przejęcia pracowników. Umowa nabycia 
nieruchomości przewiduje odroczony do 30.04.2009 r. termin zapłaty ustalonej w umowie kwoty. Do czasu 
zapłaty ceny sprzedaży Heilbronn Pressen GmbH jest zobowiązany do płacenia opłaty za użytkowania 
nieruchomości w wysokości 12.000 Euro miesięcznie. Od momentu rozpoczęcia działalności produkcyjnej 
Heilbronn Pressen zawiera kolejne umowy na wykonanie pras i linii technologicznych, z których największa to 
zawarta we wrześniu 2008 roku umowa z firmą HCP na kwotę 1,28 mln EUR. 
 
Dla zabezpieczenia wykonania umowy z syndykiem dotyczącej nabycia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Heilbronn Maschinenbau w lipcu 2008 r. Hydrapres SA dokonał dwóch wpłat na kapitał 
rezerwowy spółki Heilbronn Pressen GmbH w łącznej kwocie 2.266.400 Euro (około 7.340.000 zł).  Środki zostały 
przeznaczone na zapłatę dla syndyka z tytułu umowy inwestycyjnej o nabycie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa Heilbronn Maschinenbau oraz na finansowanie bieżącej działalności Heilbronn Pressen 
GmbH. 
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W dniu 21 maja 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu 
kapitału zakładowego Hydrapres S.A. poprzez emisję od 8.673.600 do 11.173.600 akcji na okaziciela serii I. 
Cena emisyjna akcji została ustalona w wysokości 1,20 zł. Zgodnie z uchwałą nastąpiło wyłączenie prawa 
poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Emisja została skierowana w drodze subskrypcji 
prywatnej do Fabryki Maszyn i Urządzeń TAGOR Spółka Akcyjna (8.673.600 akcji) oraz do wybranych przez 
Zarząd Hydrapres SA Inwestorów (2.500.000 akcji). Wszystkie oferowane akcje zostały objęte. Podwyższenie 
kapitału zostało zarejestrowane przez Sąd w dniu 14.07.2008 r. W wyniku emisji Spółka pozyskała środki 
w wysokości 13.408.320 zł. W efekcie emisji największym akcjonariuszem Hydrapres SA stała się firma Fabryka 
Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Kopex. Pomiędzy Emitentem a Grupą 
Kopex nie ma istotnych transakcji handlowych lub kooperacji w zakresie produkcji lub świadczonych usług. Na 
dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego występują jedynie powiązania kapitałowe (dodatkowy opis 
Grupy Kopex w pkt. 4.5 Dokumentu Informacyjnego). 
 
W czerwcu 2008 roku Hydrapres SA nabył udziały w CW Fuel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za 
łączną kwotę 600.000 zł, tj. 2.000 zł za każdy udział. CW Fuel została założona w dniu 19 marca 2007 roku. 
Siedzibą spółki jest Solec Kujawski. Emitent stał się w ten sposób posiadaczem 300 udziałów CWF o wartości  
nominalnej 300.000 złotych stanowiących 37,27% całkowitego kapitału zakładowego. CW Fuel prowadzi 
prace badawczo - rozwojowe nad przemysłowym wykorzystaniem młyna tarczowego. Hydrapres SA jest 
zainteresowany wdrożeniem innowacyjnej technologii budowy ww. urządzenia do homogenizacji na skalę 
przemysłową (dodatkowy opis w pkt. 4.5 Dokumentu Informacyjnego). 
 
W lipcu 2008 roku Hydrapres SA objął 3 (słownie: trzy) obligacje CW Fuel serii G na łączną kwotę 30 tys. zł 
z terminem wykupu 9 lipca 2010 r. W sierpniu 2008 roku Hydrapres SA objął 7 (słownie: siedem) obligacji CW 
Fuel serii H na łączną kwotę 70 tys. zł z terminem wykupu 22 sierpnia 2010 r. 
 
W dniu 16 grudnia 2008 r. Emitent otrzymał od spółki zależnej Heilbronn Pressen GmbH zlecenia dotyczące 
realizacji przez Emitenta elementów do linii technologicznych w ramach kontraktów zawartych przez Heilbronn 
Pressen GmbH na łaczną kwotę 2.536.230,96 PLN (626.400 EUR). Ogółem wartość umów pomiędzy Emitentem 
a spółką zależną Heilbronn Pressen GmbH w roku 2008 wyniosła około 3,3 mln zł. 
 
W dniu 29 stycznia 2009 r. znaczący akcjonariusz Emitenta – Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. – podpisał 
z panem Krzysztofem Jędrzejewskim, Wiceprezesem Zarządu KOPEX S.A., umowę sprzedaży 8.673.600 akcji 
Emitenta serii I za łączną kwotę 10.408.320 zł, które stanowią 33,000046% udziału w jego kapitale zakładowym i 
tyleż samo głosów na walnym zgromadzeniu. Własność akcji przejdzie z chwilą ich wydania nabywcy, co 
nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 roku (informacje pochodzą z treści raportu bieżącego KOPEX S.A. nr 24/2009 z 
dnia 30 stycznia 2009 roku). 
 
Obecną sytuację finansową Emitenta obrazują dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2008 
roku przedstawione w pkt 5.4 Dokumentu Informacyjnego. 
 
4.20 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 
 
4.20.1 Zarząd Spółki 
 
Zgodnie z § 15 ust 2 Statutu Spółki liczy od jednego do czterech osób. Członków Zarządu powołuje i odwołuje 
Rada Nadzorcza Spółki na okres trzech lat. Mandaty członków Zarządu aktualnie sprawujących swoją funkcję:  
Pana Janusza Wełnowskiego i Pana Rafała Jasińskiego wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, które zgodnie z 
art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2010 roku, natomiast Pana Bartłomieja Matuszka 
wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 
2012 r. 
 
Zgodnie ze § 15 Statutu Spółki spółce Tagor S.A. przysługuje prawo powołania dwóch członków Zarządu. 
Członek Zarządu powołany przez Tagor S.A. może być w każdym czasie przez niego odwołany. Uprawnienie 
osobiste spółki Tagor S.A. wygasa z chwilą, gdy liczba posiadanych przez nią akcji spadnie poniżej 30% łącznej 
liczby akcji Spółki. Rada Nadzorcza nabywa uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Zarządu 
wyłącznie w przypadku i w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby członków Zarządu), w jakim uprawnienia 
te nie przysługują spółce Tagor S.A.  
 
W dniu 29 stycznia 2009 r. znaczący akcjonariusz Emitenta – Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. – podpisał 
z panem Krzysztofem Jędrzejewskim, Wiceprezesem Zarządu KOPEX S.A., umowę sprzedaży akcji Emitenta serii 
I, które stanowią 33,000046% udziału w jego kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym 
zgromadzeniu. Własność akcji przejdzie z chwilą ich wydania nabywcy, co nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 
roku. Wykonanie przedmiotowej umowy z dnia 29 stycznia 2009 r. spowoduje wygaśnięcie uprawnień 
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osobistych spółki Tagor S.A. do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu Emitenta (informacje 
pochodzą z treści raportu bieżącego KOPEX S.A. nr 24/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku). 
 
Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 
funkcji członka Zarządu. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, 
rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.   
 
Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu dopuszczalne jest na kadencje nie dłuższe niż trzy 
lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka 
zarządu.  
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Spółki jest trzyosobowy. 
 
Janusz Jerzy Wełnowski – Prezes Zarządu powołany w dniu 25.09.2006 r. na 3-letnią kadencję.   
 
Wykształcenie: 

• 1975 r. studia magisterskie na Politechnice Poznańskiej – specjalność Maszyny i urządzenia 
rolnicze  

Doświadczenie zawodowe 
• 1975-1982  Asystent na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 
• 1982-1988  Właściciel „Zakładu Ślusarskiego Janusz Wełnowski” w Bydgoszczy 
• 1988-1991  Współwłaściciel i prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Projektowego Hydrapres 

Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
• 1991-2001  Współwłaściciel, prezes zarządu Hydrapres s.c. w Białych Błotach 
• Od 2001 r. Współwłaściciel, prezes zarządu Hydrapress Sp. z o.o. w Białych Błotach 
• Od 2006 r. Prezes Zarządu, dyrektor generalny w Hydrapres S.A. w Solcu Kujawskim 

 
Rafał Maria Jasiński – Wiceprezes Zarządu  powołany w dniu 25.09.2006 r. na 3-letnią kadencję.   
 
Wykształcenie: 

• 1982 r. studia inżynierskie na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, specjalność 
Maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego i spożywczego  

Doświadczenie zawodowe 
• 1975-1978  Technik konstruktor w Spółdzielni „Precyzja” w Bydgoszczy 
• 1979-1984  Mechanik w „Mechanika Pojazdowa Lech Świątek” w Bydgoszczy 
• 1984-1988 Właściciel „Zakładu Ślusarskiego Rafał Jasiński” w Bydgoszczy 
• 1988-1991 Współwłaściciel, prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Projektowego Hydrapress 

Sp. z o.o. w Bydgoszczy 
• 1991-2001  Współwłaściciel, wiceprezes zarządu Hydrapres s.c. w Białych Błotach 
• Od 2001 r. Współwłaściciel, wiceprezes zarządu Hydrapress Sp. z o.o. w Białych Błotach 
• Od 2006 r. Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. produkcji w Hydrapres S.A. w Solcu Kujawskim 

 
Bartłomiej Matuszek – Członek Zarządu powołany z dniem 1.10.2008 r. na 3-letnią kadencję. 
 
Wykształcenie 

• Studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych 
w Katowicach 

• Studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie 
• Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierunek 

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw 
Doświadczenie zawodowe 

• 1997 – 1999 Główny specjalista ds. Handlowych w BHP-U SA 
• 1999 – 2000 Zastępca Dyrektora ds. Marketingu, BPUF SA 
• 2000 – 2001 Kierownik Sekcji Analiz Rynkowych i Windykacji w PPMW „Biskupice” Sp. z o.o. 
• 2001 – 2004 Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Obrotu Towarowego 

POTIUT Sp. z o.o. 
• 2004 – 2007 Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych, „OPA-MONITOR” Sp. z o.o. 
• 2007 – 2008  Specjalista ds. Zaopatrzenia, Conbelts Bytom SA 
• Od 2008 r. Członek Zarządu Hydrapres SA 

 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego prokurentem Spółki jest Pan Damian Roland Wełnowski, 
któremu udzielona została prokura łączna uprawniająca do reprezentowania Spółki łącznie z innym 
prokurentem lub członkiem Zarządu Spółki. 
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4.20.2   Rada Nadzorcza Spółki 
 
Zgodnie z § 11 ust 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z  pięciu do siedmiu członków. Członków Rady 
Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na okres wspólnej 3-letniej kadencji. Mandaty 
członków Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia 
Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, które 
zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2012 roku. 
 
Zgodnie ze § 11 Statutu Spółki spółce Tagor S.A. przysługuje prawo powołania trzech członków Rady 
Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Tagor S.A. może być w każdym czasie przez niego 
odwołany. Uprawnienie osobiste spółki Tagor S.A. wygasa z chwilą, gdy liczba posiadanych przez nią akcji 
spadnie poniżej 30% łącznej liczby akcji Spółki. Nie wykonanie przez akcjonariusza przysługującego mu 
osobiście prawa powoływania członka Rady Nadzorczej, a także tymczasowe zmniejszenie się składu Rady 
Nadzorczej na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci któregokolwiek z jej członków, nie ogranicza 
możliwości działania Rady Nadzorczej i podejmowania przez nią ważnych uchwał, o ile tylko liczba członków 
Rady Nadzorczej nie spadnie poniżej pięciu. Walne Zgromadzenie posiada uprawnienie do powoływania 
i odwoływania członków Rady Nadzorczej w takim zakresie (w stosunku do takiej ilości członków Rady), 
w jakim uprawnienie to nie przysługuje spółce Tagor S.A. 
 
W dniu 29 stycznia 2009 r. znaczący akcjonariusz Emitenta – Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. – podpisał 
z panem Krzysztofem Jędrzejewskim, Wiceprezesem Zarządu KOPEX S.A., umowę sprzedaży akcji Emitenta serii 
I, które stanowią 33,000046% udziału w jego kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym 
zgromadzeniu. Własność akcji przejdzie z chwilą ich wydania nabywcy, co nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 
roku. Wykonanie przedmiotowej umowy z dnia 29 stycznia 2009 r. spowoduje wygaśnięcie uprawnień 
osobistych spółki Tagor S.A. do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta 
(informacje pochodzą z treści raportu bieżącego KOPEX S.A. nr 24/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku). 
 
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej 
wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. 
Ponieważ członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do 
składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich 
członków Rady Nadzorczej, działających w ramach danej kadencji. 
 
Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe 
niż trzy lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji 
członka Rady Nadzorczej.  
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 
 
1) Zbigniew Antoni Kuliński  Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany w dniu 19.06.2008 r.  
2) Małgorzata Jasińska  Członek Rady Nadzorczej, powołana w dniu 19.06.2008 r.  
3) Joachim Sosnica  Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 19.06.2008 r.  
4) Józef Wolski  Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 19.06.2008 r.  
5) Jan Henryk Wencel  Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 19.06.2008 r.  
6) Maciej Kuliński  Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 19.06.2008 r.  
7) Adam Chełchowski  Członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 19.06.2008 r.  



DOKUMENT INFORMACYJNY HYDRAPRES S.A.   

 60

 
4.21 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 

10% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Strukturę kapitału Spółki przedstawia tabela poniżej.  
 
Tabela 3. Struktura akcjonariatu Emitenta przed emisją Akcji serii I i po emisji Akcji serii I 

Akcjonariusz 

Liczba Akcji i 
głosów przed 

emisją Akcji serii I 
(szt.) 

(%) Akcji i głosów 
przed emisją Akcji 

serii I (%) 

Liczba Akcji i 
głosów po emisji 
Akcji serii I (szt.) 

(%) Akcji i głosów 
po emisji Akcji 

serii I (%) 

Tagor S.A. 0 0 ,00 % 8.673.600 33,00 % 

STI S.A. 5.449.900 36,07 % 5.449.900 20,73 % 
Hydrapress Sp. z o.o. 2.150.000 14,23 % 2.150.000 8,18 % 

Janusz Wełnowski 1.637.763 10,84 % 1.637.763 6,23 % 
Rafał Jasiński 1.584.763 10,49 % 1.584.763 6,03 % 

Pozostali 4.287.574 28,37 % 6.787.574 25,83 % 

Razem seria A-H 15.110.000 100,00 % 15.110.000 57,49 % 

Razem seria I   11.173.600 42,51 % 

Razem   26.283.600 100,00 % 

Źródło: Emitent 
 
W dniu 29 stycznia 2009 r. znaczący akcjonariusz Emitenta – Fabryka Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. – podpisał 
z panem Krzysztofem Jędrzejewskim, Wiceprezesem Zarządu KOPEX S.A., umowę sprzedaży akcji Emitenta serii 
I, które stanowią 33,000046% udziału w jego kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na walnym 
zgromadzeniu. Własność akcji przejdzie z chwilą ich wydania nabywcy, co nastąpi do dnia 31 grudnia 2009 
roku. Wykonanie przedmiotowej umowy z dnia 29 stycznia 2009 r. spowoduje zmianę w strukturze akcjonariatu 
Emitenta (informacje pochodzą z treści raportu bieżącego KOPEX S.A. nr. 24/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku.) 
 
W dniu 29 listopada 2007 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy akcjonariuszami Hydrapres S.A. tj. 
pomiędzy  Navigator Capital Sp. z o.o. a STI S.A. dotyczące przyłączenia się Navigator Capital Sp. z o.o. do 
zbycia akcji Hydrapres S.A., w przypadku sprzedaży akcji przez STI S.A. Z przedmiotowego porozumienia 
wynika, iż w każdym czasie, jeżeli STI S.A. będzie posiadał akcje Spółki Hydrapres S.A. stanowiące ponad 5% jej 
kapitału zakładowego lub uprawniające do wykonywania 5% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki 
Hydrapres S.A., oraz STI S.A. będzie zamierzał zbyć lub w inny sposób rozporządzić, w ramach pojedynczej lub 
kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane w szczególności, jeżeli akcje nabywa ten sam 
podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane, niezależnie od czasu takiego nabycia), całością lub 
częścią posiadanych akcji Spółki Hydrapres S.A., Navigator Capital Sp. z o.o. przysługuje prawo przyłączenia 
się do transakcji zbycia lub rozporządzenia akcjami przez STI S.A. na warunkach zaoferowanych STI S.A. 
 
Umowy ograniczające zbywalność akcji Emitenta typu lock-up 
 
W dniu 25 sierpnia 2008 r. zostały zawarte cztery umowy ograniczających zbywalność akcji Emitenta typu lock-
up pomiędzy niektórymi akcjonariuszami Hydrapres S.A., Emitentem a Autoryzowanym Doradcą. Zgodnie z 
tymi umowami wymienieni poniżej akcjonariusze Hydrapres S.A. zobowiązali się, iż w terminie 12 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect, bez pisemnej zgody Autoryzowanego 
Doradcy nie dokonają zbycia, ani w żaden inny sposób nie będą rozporządzać posiadanymi akcjami, jeśli 
w wyniku takiego rozporządzenia akcje mogłyby zostać w tym okresie zbyte:  

1. STI S.A. zobowiązał się do nie zbywania 4.904.910 z posiadanych łącznie 5.449.900 akcji Emitenta, 
2. Hydrapres Sp. z o.o. zobowiązał się do niezbywania 1.935.000 z posiadanych łącznie 2.150.000 akcji 

Emitenta, 
3. Janusz Wełnowski zobowiązał się do niezbywania 1.473.987 z posiadanych łącznie 1.637.763 akcji 

Emitenta, 
4. Rafał Jasiński zobowiązał się do niezbywania 1.426.287 z posiadanych łącznie 1.584.763 akcji Emitenta. 

 
Ponadto Navigator Capital Sp. z o.o. będący jednocześnie Autoryzowanym Doradcą Emitenta zobowiązał się 
wobec Spółki do nie zbywania 321.865 z posiadanych łącznie 1.024.296 akcji Emitenta. 
 
Z wyżej wymienionych umów wynika również zobowiązanie akcjonariuszy do nie zawierania warunkowych 
umów sprzedaży akcji Emitenta oraz nie zastawiania ani obejmowania ich blokadą na rachunku papierów 
wartościowych, jeśli efektem takiego zastawu lub blokady mogłoby być przeniesienie własności akcji objętych 
umowami typu lock-up. Wyżej wymienieni akcjonariusze zobowiązują się ponadto, że bez uprzedniej pisemnej  
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zgody Autoryzowanego Doradcy nie dokonają żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się 
z instrumentami pochodnymi), której skutek byłby podobny do sprzedaży akcji.  
 
Umowa nie przewiduje zabezpieczenia wykonania zobowiązania akcjonariuszy z tytułu umów typu lock-up. 
Opisane powyżej ograniczenia w rozporządzaniu instrumentami finansowymi Emitenta nie wywołują skutków 
wobec Spółki oraz nie mają zastosowania do nabywania i zbywania tych akcji na rynku NewConnect przez 
osoby nie będące stronami tych umów. 
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5.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 
 

Sprawozdanie Zarządu 
Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim 

z działalności 
w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku 

 
Przedstawienie Spółki 
 
Dane podstawowe 
 
Firma Spółki:                Hydrapres Spółka Akcyjna, 
Adres Spółki:                 86-050 Solec Kujawski, ulica Haska 7, 
Telefon:                (052) 323 92 00, 
Fax:                 (052) 323 92 01, 
REGON:                092560204, 
NIP:                 953-23-71-196. 

 
Zarząd 
 
W skład Zarządu Hydrapres S.A. na dzień 31.12.2007 r. wchodzili: 
 

1. Janusz Wełnowski – Prezes Zarządu, 
2. Rafał Jasiński –Wiceprezes Zarządu, 
3. Krzysztof Masalski – Członek Zarządu, 
4. Krzysztof Jańczak – Członek Zarządu.  

 
Rada Nadzorcza 
 
W skład Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. na dzień 31.12.2007 r. wchodzili: 

1. Zbigniew Kuliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
2. Małgorzata Jasińska – Członek Rady Nadzorczej, 
3. Maciej Dzioba – Członek Rady Nadzorczej, 
4. Nikodem Wełnowski – Członek Rady Nadzorczej, 

 
Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących w ciągu okresu sprawozdawczego i do czasu  
sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku nie nastąpiły zmiany w składzie osób zarządzających lub 
nadzorujących w Spółce. 
 
W dniu 7 listopada 2007 roku Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. 
panów Adama Chełchowskiego i Jana Sztubę i jednocześnie podjęło uchwałę o zmianie Statutu Spółki 
zwiększającą liczbę członków Rady Nadzorczej. W dniu 29 lutego 2008 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu spółki i tym samym 
panowie Adam Chełchowski i Jan Sztuba zostali członkami Rady Nadzorczej. 

 
1. Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na działalność gospodarczą 
 
W 2007 roku zakończono inwestycję – budowę hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym. W II kw. 2007 w hali 
produkcyjnej rozpoczęła działalność Tłocznia, przeniesiona z dotychczasowej lokalizacji w Białych Błotach. 
W nowej hali produkcyjnej wdrożono motoryzacyjny certyfikat jakości, ISO/TS 16949. Od tego czasu możliwe 
było zapraszanie potencjalnych klientów Tłoczni na wizyty oceniające możliwości produkcyjne firmy. Audyty 
i oceny przeprowadzone zostały m.in. przez: TRW Częstochowa (automotive), TRW-Dalphimetal Vigo, 
Hiszpania (automotive), Bosch (biuro zakupów działu automotive), Miele (AGD), Sohbi Craft (elektronika 
użytkowa), Rugriello (AGD), Toyota – Boshoku (automotive), Euro Exedy (automotive), Schuering (profile 
i okucia), Scania (automotive), i inne. 
 
W związku z powiększeniem potencjału produkcyjnego, Hydrapres otrzymał nowe zlecenia produkcyjne dla 
Tłoczni od firm TRW-Dalphimetal, TRW Alfdorf oraz Tenneco. W związku z długim czasem uruchamiania nowych 
projektów, pojawiła się konieczność poniesienia nakładów finansowych na przygotowanie nowych narzędzi. 
Efekty pozyskania nowych zleceń wywrą pozytywny wpływ na przychody Tłoczni w drugiej połowie 2008. 
W 2007 roku Zakład Budowy Maszyn pozyskał pierwsze w swojej historii zlecenie na zaprojektowanie i budowę 
mechanicznej prasy podwójnego działania, stanowiącej element linii do produkcji puszek. Zakończenie 
sukcesem tego projektu (termin realizacji: czerwiec 2008) otworzy firmie drogę do kolejnej niszy rynkowej, 
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w której działa kilkunastu producentów specjalizowanych pras. 
 
W 2007 roku Zakład Budowy Maszyn zaprojektował i zbudował pierwszą w skali globalnej maszynę do 
kształtowania szyjek butelek aluminiowych. Ta nowatorska technologia powstała we współpracy z firmą 
Omnitech International na zlecenie światowego koncernu produkującego napoje. Po wdrożeniu technologii 
produkcji butelek aluminiowych do napojów, w planach koncernu jest zamawianie od dwóch do trzech linii 
produkcyjnych rocznie. Dzięki pozyskanemu know-how Hydrapres może stać się stałym dostawcą maszyn do 
kształtowania szyjek butelek aluminiowych. 
 
2. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe 

                       
                   Przychody 

W roku 2007 przychody HYDRAPRES S.A. wyniosły 19.540,3 tys. zł. Przychody za 2007 r. były wyższe niż 
porównywalne przychody w 2006 r. o 10.468,2 tys. zł (wzrost o 115,4%).  

Koszty 

W 2007 roku koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 16.912,3 tys. zł i były wyższe od 
porównywalnych, poniesionych w roku 2006 o 101,2%. 
Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu wyniosły w 2007 roku 2.106,5 tys. zł. 

Wynik Finansowy 

W 2007 roku Spółka osiągnęła zysk na działalności operacyjnej w wysokości 521,5 tys. zł. Zysk netto za rok 
2007 wyniósł 535,0 tys. zł. 

 
Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej 
 
Analiza rachunku cash flow wskazuje, że w 2007 roku Spółka poniosła duże nakłady inwestycyjne w 98% 
pokrytymi wpływami z działalności finansowej. Firma wygenerowała dodatni strumień pieniężny z działalności 
operacyjnej (399,5 tys. zł). Bilansowa zmiana środków pieniężnych w 2007 roku wyniosła + 301,4 tys. zł.  
 
Rok 2007, a szczególnie jego pierwsze półrocze, oznaczały dla Spółki i Zarządu prace związane 
z reorganizacją po zmianach, które zaszły w 2006 r. Oznaczało to także konieczność podejmowania 
kosztotwórczych decyzji związanych z restrukturyzacją firmy. W związku z tym rachunkowe wyniki finansowe nie 
w pełni oddają obraz Spółki.  
 
Zarząd Spółki przewiduje, że działając w perspektywicznych branżach, na podstawie posiadanego 
doświadczenia i infrastruktury, Hydrapres S.A. w średnim okresie odnotuje znaczny wzrost, bazujący na wysokiej 
dynamice przychodów i dodatnim wyniku finansowym.  
 
Zarząd nie widzi zagrożeń dla realizacji strategii Spółki. 
 
3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń 
 
Ryzyko uzależnienia od dostawców 
 
Hydrapres S.A. w 2007 r. nie był uzależniony od żadnego podmiotu w zakresie dostaw materiałów, usług 
i towarów. Najbardziej strategiczny dla Spółki materiał to stal – rynek dostawców i cen stali jest nieustannie 
monitorowany. Spółka utrzymuje stałe kontakty handlowe z dziewięcioma dostawcami tego surowca. 
W przypadku wystąpienia zagrożeń ze strony jednego z nich, Spółka jest przygotowana do zintensyfikowania 
współpracy z innym.  
 
Ryzyko uzależnienia od głównego odbiorcy 
 
Dział budowy maszyn posiada rozproszoną bazę klientów i potencjalnych klientów. Nie ma ryzyka uzależnienia 
od jednego z nich.  
 
Większość sprzedaży Tłoczni (ok. 83% obrotów tłoczni) realizowana była w 2007 r. na rzecz Tenneco 
Automotive Sp. z o.o. Gliwice. Z jednej strony oznacza to uzależnienie od kontrahenta. Z drugiej strony – 
Hydrapres jest największym polskim dostawcą tej fabryki (większym od Hydrapresu dostawcą elementów 
tłoczonych jest belgijska tłocznia należąca do koncernu Tenneco). 
 
Głównym zadaniem stawianym przed Tłocznią w 2007 r. i następnym będzie dywersyfikacja klientów w celu 
eliminacji ryzyka „jednego klienta”.  
 
Ryzyko konkurencji  
 
Konkurencją dla Działu Budowy Maszyn jest wiele firm przemysłowych, działających z branżach, na których 
skupia się Spółka. Ryzyko minimalizowane jest poprzez zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów (zarówno 
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konstruktorów jak i pracowników produkcyjnych) i zapewnienie im właściwego, wysokiej jakości warsztatu 
pracy (komputery, oprogramowanie, maszyny CNC) i okresowych szkoleń. 
 
Konkurencję dla działu Tłoczni należy rozpatrywać w kategoriach Europy Środkowo-Wschodniej. Koncerny 
motoryzacyjne dążą do przenoszenia produkcji do „krajów niskich kosztów”, zatem przy lokowaniu zleceń 
zawsze rozpatrują dostawców z Polski, Czech, Słowacji, Węgier itp.  
 
Spółka stara się utrzymywać przewagę konkurencyjną poprzez specjalizowanie się w realizowanym typie 
produkcji (olbrzymie doświadczenie w konstrukcji i stosowaniu narzędzi postępowych), a także 
optymalizowanie procesów (minimalizacja ich kosztów przekłada się na bardziej atrakcyjne oferty). 
 
Ryzyko zmian technologicznych  
 
Istnieje ryzyko, że w branżach, w których działa Spółka, pojawią się nowe technologie, dające znaczną 
przewagę konkurencyjną podmiotom, które te technologie wdrożą.  
 
Spółka stale monitoruje aktualne tendencje rynkowe. W przypadku dużych zmian w stosowanych 
technologiach, są i będą podejmowane starania jak najszybszego przeprowadzenia stosownych inwestycji 
(zawsze poprzedzonych analizą biznesowej opłacalności).  
 
Ryzyko fluktuacji kadr 
Jednym z dużych zagrożeń jest groźba utraty najwartościowszej kadry. Niebezpieczna jest emigracja 
zarobkowa, dotykająca większość branż w Polsce.  
 
W celu minimalizacji tego ryzyka, Spółka prowadzi aktywną politykę motywacyjną skierowaną na pozyskanie 
i utrzymanie kluczowych pracowników. Stale monitorowany jest rynek pracy, aby zachować elastyczność  
w sytuacjach awaryjnych. Utrzymywane są kontakty ze szkołami wyższymi, których absolwenci mogą być 
wartościowym nabytkiem dla Spółki.  
 
Ryzyko kursowe 
 
Sprzedaż tłoczni rozliczana jest w przeliczeniu na euro, co rodzi ryzyko zmian przychodów liczonych w złotych  
w przypadku wahań kursów walutowych.  
 
Ryzyko minimalizowane jest dzięki temu, że strategiczny surowiec (stal), stanowiący ok. 60% kosztów tłoczni, 
także sprzedawany jest wg cen liczonych w euro. Zatem wahania kursów w tym przypadku są w znacznej 
mierze neutralne dla marży osiąganej na produkcji.  
 
Zakład Budowy Maszyn realizuje część kontraktów dla firm amerykańskich. Istnieje zatem ryzyko kursowe 
dolara amerykańskiego. Spółka stara się niwelować to ryzyko, zabezpieczając kurs sprzedaży waluty na termin 
i przyjmując odpowiedni kurs w budżecie projektu. Poszukuje też dostawców komponentów z terenu USA.  
 
Ryzyko makroekonomiczne 
 
Rozwój i kondycja finansowa Spółki skorelowane są ogólną sytuacją gospodarczą kraju i świata (produkcja 
tłoczni kierowana jest do producentów samochodów na całym świecie). Na wyniki finansowe Spółki 
wpływają: tempo wzrostu PKB, wielkość inwestycji w gospodarce (Dział Budowy Maszyn) oraz oczekiwania 
konsumenckie (sektor motoryzacyjny).  
 
Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji 
w przedsiębiorstwach, spadek poziomu konsumpcji wpłyną niekorzystnie na generowane przez Spółkę wyniki 
finansowe. 

 
4. Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach 
 
Firma Hydrapres S.A. specjalizuje się: 

− w dziedzinie projektowania i budowy pras o napędzie hydraulicznym, przeznaczonych głównie do 
obróbki plastycznej metali (prasy zarówno uniwersalne jak i do wyspecjalizowanych zastosowań);  

− w dziedzinie projektowania i budowy automatycznych linii produkcyjnych; 
− w dziedzinie projektowania i budowy manipulatorów przemysłowych; 
− w dziedzinie projektowania i budowy paletyzatorów dla przemysłu i handlu; 
− w dziedzinie projektowania i budowy urządzeń peryferyjnych stosowanych w przetwórstwie tworzyw 

sztucznych (dozowniki materiałów sypkich, ssące urządzenia transportowe, separatory cząstek 
metalowych, systemy dozująco-mieszające, systemy magazynowania i transportu materiałów 
sypkich); 
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− w dziedzinie obróbki plastycznej metali – w produkcji tłoczonych elementów stalowych, za pomocą 
pras na narzędziach postępowych i transferowych. 

 
Oferowane produkty i usługi:  
 

− Prasy hydrauliczne 
 
Są to oryginalne rozwiązania konstrukcyjne firmy Hydrapress. Prasy bazują na spawanym korpusie 
stalowym w kształcie ramy. Są wyposażane w komponenty uznanych dostawców, gwarantujące 
długotrwałą i niezawodną pracę w najcięższych warunkach. Spełniają wszelkie wymogi 
bezpieczeństwa stawiane przez normy PN oraz EN. Od 1999 roku w prasach firmy Hydrapress 
zabudowywane są elementy hydrauliki siłowej uznanej w świecie firmy BOSCH - REXRODT. 
W zależności od stopnia złożoności funkcji realizowanych przez konkretną prasę, stosowane są 
sterowania SPS lub CNC firmy B & R.  
 
Na prasy Spółka udziela 12 miesięczną gwarancję, a czas reakcji serwisu nie przekracza 24 godzin na 
terenie Polski.  
 

− Prasy mechaniczne 
 
Począwszy od drugiego kwartału 2007 r., Hydrapres S.A. jest przedstawicielem na Polskę bułgarskiego 
producenta pras mechanicznych Vapress. Oferta obejmuje szeroki wachlarz pras wysięgowych 
i ramowych, o naciskach od 20 do 630 ton. Wszystkie maszyny wykorzystują najnowsze systemy 
sterowania (głównie firmy Siemens) oraz posiadają certyfikat CE. W ramach umowy dealerskiej, 
Hydrapres świadczy na terenie Polski usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego tych pras.  
Ze względu na bardzo niskie postrzeganie bułgarskiej marki na polskim rynku, współpraca nie przynosi 
oczekiwanych efektów. W związku z tym Zarząd planuje nie przedłużać umowy o współpracy po jej 
wygaśnięciu w II kwartale 2008 r. 
 
W końcu 2007 roku Spółka pozyskała kontrakt na wykonanie prasy mechanicznej podwójnego 
działania o nacisku 1000 kN. Jest to prasa szybkobieżna, wykonująca do 120 taktów na minutę, 
przeznaczona do wykonywania pierwszej wytłoczki w linii produkcji puszek. Prasy tego typu są 
początkową maszyną w liniach produkcji puszek lub butelek aluminiowych o wydajności 600 do 660 
wytłoczek na minutę. Ze względu na tą wydajność jest duże zainteresowanie średnich firm 
zlokalizowanych w różnych częściach świata, na posiadanie takiej linii. 
 

− Urządzenia peryferyjne dla przetwórstwa tworzyw sztucznych 
 

− Plastometr REO-1OO  
Urządzenie służy do oznaczania wskaźnika szybkości płynięcia tworzyw termoplastycznych. 
Plastometr REO-100 jest nowoczesnym urządzeniem pozwalającym na szybkie, łatwe 
i powtarzalne uzyskiwanie oznaczeń. Jest wyposażony w sterownik z klawiaturą 
i wyświetlaczem LCD. Plastometr może współpracować z komputerem PC, celem obróbki 
danych uzyskanych w trakcie badania.  

− Dozownik ślimakowy do granulatów 
Urządzenie może być stosowane do dozowania różnych materiałów sypkich, szczególnie 
granulowanych, powodując powstanie precyzyjnej mieszaniny materiału i komponentu (np. 
koncentratu barwiącego). Główne zalety dozownika to precyzyjny, niezawodny 
i uniwersalny przyrząd dozujący, stabilny ślimak dozujący, małe wymiary i prosta obsługa, 
możliwość sterowania automatycznego, powtarzalność ustalonych wydajności.  

− Dozownik ślimakowy do proszków 
Urządzenie przeznaczone jest do precyzyjnego dozowania metodą objętościową 
materiałów sypkich w postaci proszków, a jego zalety są zbieżne z wymienionymi przy 
dozowniku do granulatów.  

− Urządzenia transportowe ssące  
Urządzenia te służą do transportu pneumatycznego metodą podciśnieniową granulatów 
stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Mogą podawać zarówno granulat, 
regranulat lub przemiał z odpadów, a także inne komponenty sypkie. Urządzenia pracują 
w cyklu automatycznym, mocowane do maszyny przetwórczej.  

− Separatory wszystkich metali 
Separator wszystkich metali (żelaznych i nieżelaznych) przeznaczony jest do oddzielania 
porcji tworzywa sztucznego, zanieczyszczonego wtrąceniami metalowymi, przed podaniem 
do maszyny przetwórczej. Szczególną przydatność wykazuje w procesach wykorzystujących 
recycling tworzyw, ze względu na stosunkowo duże ilości występujących tam 
zanieczyszczeń.  
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− Paletyzatory 
 

Konstruowane i budowane przez Spółkę paletyzatory COMPRESS służą do automatycznego układania 
na paletach worków, kartonów, zgrzewek i innych pakietów towarów. Rozwiązanie systemu rozrządu 
paletyzowanych opakowań jest opatentowane i pozwala osiągnąć wydajność do 50 palet na 
godzinę. Zastosowanie systemu paletyzowania pozwala wyeliminować pracę ręczną i pozwala 
operować opakowaniami o masie większej niż 25 kg. Wszystkie elementy paletyzatora są dobrane 
pod kątem pracy w ruchu ciągłym w warunkach przemysłowych. 
Konfiguracja całego systemu paletyzowania uzależniona jest od potrzeb klienta. Firma oferuje 
doradztwo, projekt, wykonawstwo i serwis systemu u Klienta. 
 

− Tłoczone elementy stalowe  
 
Detale wykonywane są z blach stalowych różnych gatunków, grubości od 1 do 6 mm, 
wykorzystywane w produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego (amortyzatorów, 
tłumików, pasów bezp., poduszek powietrznych, elementów silnika, elementów skrzyń biegów), 
a także innych gałęzi przemysłu (np. produkcja urządzeń telekomunikacyjnych, elementów stalowych 
mebli itp.). 

 
5. Informacja o zmianach rynków zbytu i o zmianach źródeł zaopatrzenia 
 
Główne rynki zbytu 
 
KONSTRUKCJA I BUDOWA MASZYN 
 
Dzięki zatrudnianiu wysokokwalifikowanej kadry inżynierskiej w biurze projektowym i w dziale budowy maszyn, 
Hydrapres S.A. jest w stanie realizować zlecenia budowy wysokospecjalizowanych maszyn i linii 
produkcyjnych, sterowanych cyfrowo.  
 
Rynek zbytu na maszyny wytwarzane przez Spółkę jest duży i obejmuje klientów przemysłowych na terenie 
Polski i w krajach sąsiednich. W przypadku maszyn dla przemysłu tworzyw sztucznych – lokalnie, w okolicach 
Bydgoszczy, działa wiele zakładów zajmujących się przetwórstwem tworzyw (np. Domik, Graform, Hasco, 
Tuplex, Gramex 2M i in.). 
 
Prasy hydrauliczne budowane są na indywidualne zlecenia. Sprzedaż w tym przypadku to efekt 
indywidualnych kontaktów i rozmów. Spółka podjęła w 2007 roku działania mające na celu zaoferowanie 
również pras mechanicznych. Działania marketingowe dotyczące obu rodzajów pras były intensywnie 
prowadzone w całym roku obrotowym (m.in. udział w targach branżowych, szersza reklama i odpowiednie 
pozycjonowanie firmy w internecie).  
 
Dział Budowy Maszyn, we współpracy z amerykańską firmą Omnitech Int., prowadzi prace nad budową 
automatycznych linii produkcyjnych puszek i butelek aluminiowych, na które istnieje globalny rynek.  
W przypadku maszyn dla przemysłu tworzyw sztucznych – lokalnie, w okolicach Bydgoszczy, działa wiele 
zakładów zajmujących się przetwórstwem tworzyw (np. Domik, Graform, Hasco, Tuplex, Gramex 2M i in.) 
 
TŁOCZNIA 
 
Rynek detali tłoczonych tworzą różne branże, z których obecnie najistotniejsza dla Spółki to branża 
automotive (motoryzacyjna) – produkcja komponentów wykorzystywanych pośrednio lub bezpośrednio 
w produkcji samochodów osobowych i ciężarowych.  
 
W Polsce funkcjonuje wiele fabryk, należących do światowych koncernów motoryzacyjnych (będących 
bezpośrednimi dostawcami dla producentów samochodów lub producentami samochodów), np.: 

− Tenneco Automotive (fabryka w Gliwicach)  
− Eaton Automotive (fabryka w Bielsku Białej)  
− Eaton Trucks (fabryka w Tczewie)  
− TRW (fabryki w Częstochowie, w Pruszkowie, w Gliwicach i w Czechowicach-Dziedzicach)  
− Volkswagen (Polkowice, Poznań) 
− Toyota (Wałbrzych) 
− Robert Bosch Motor  
− Delphi Corporation (Jeleśnia, Ostrów, Krosno, Błonie, Gdańsk i Tychy) 
− ISE Industries (Chocianów) 

 
Należy podkreślić, że produkcja Spółki może być skierowana do całej Europy – obecnie firma dostarcza 
detale tłoczone do fabryk Tenneco Automotive do Czech, do Hiszpanii i do Chin. Prowadzone są negocjacje 
z centrum zakupowym Eaton Automotive w Tczewie, które organizuje dostawy części do wszystkich fabryk 
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Eaton Automotive w Europie. Istotnym ograniczeniem konkurencyjności dostaw poza Polskę są koszty 
transportu – bardzo trudno wygrać przetarg na dostawy elementów tłoczonych np. do Czech, ponieważ w 
takim przypadku czeskie tłocznie zyskują kilka – kilkanaście procent przewagi cenowej ze względu na bardzo 
niski koszt transportu.  
 
Funkcjonowanie na rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego uzależnione jest przede wszystkim od 
zdolności do zapewnienia najniższej ceny, przy zachowaniu pierwszorzędnej jakości dostaw i ich terminowej 
realizacji. Ponieważ elementy produkowane dla sektora automotive stanowią o bezpieczeństwie jazdy 
i niezawodności mechanizmów samochodowych, określono specyficzną normę jakości w ramach systemu ISO 
9000 – jest to norma ISO/TS 16949. Tłocznia oczywiście posiada ten certyfikat. 
 
Proces pozyskania zamówień od danej korporacji jest wieloetapowy i trwa od 6 do 12 lub więcej miesięcy. 
Ponadto w przypadku nowych projektów rozpoczęcie produkcji (SOP) jest często dodatkowo odsunięte 
w czasie w stosunku do momentu podjęcia decyzji o wyborze danego dostawcy.  
 
Dzięki zrealizowanej inwestycji w Solcu Kujawskim – budowy nowej tłoczni o powierzchni 4.000 m2 – Hydrapres 
S.A. zyska szanse zdobycia nowych zleceń od dużych klientów. Pracując w fabryce w Białych Błotach, firma 
wyczerpała możliwości pozyskania większych (interesujących pod względem rentowności) zleceń, ze względu 
na wysokie oczekiwania klientów odnośnie uporządkowania procesów produkcyjnych i poziomu wolnych 
mocy produkcyjnych dostawcy.  
 
Koncerny najczęściej oczekują przyjęcia do produkcji całego pakietu elementów, co wiąże się (w przypadku 
Hydrapresu) ze zwiększeniem rocznego przerobu stali o 30 lub więcej procent. Moce produkcyjne fabryki 
w Białych Błotach nie pozwalałyby na realizację takich projektów, natomiast nowa fabryka Hydrapresu 
w Solcu Kujawskim dysponuje odpowiednim „capacity” (potencjalnymi mocami wytwórczymi).  
 
Branże perspektywiczne dla Spółki, poza sektorem motoryzacyjnym (po zakończeniu inwestycji, a także 
opcjonalnie po poszerzeniu parku maszynowego), to:  

1. branża sprzętu RTV i komputerów – produkcja elementów wykorzystywanych w produkcji 
telewizorów, monitorów, komputerów itp.  

2. branża AGD – produkcja elementów wykorzystywanych w sprzęcie AGD (pralki, lodówki itp.) 
 
Główne źródła dostaw 
 
Podstawowe dostawy realizowane są od firm, działających na wysoce konkurencyjnym rynku i żaden z tych 
dostawców nie jest dla Hydrapresu dostawcą strategicznym (zakupy materiałów, olejów, narzędzi itp.). 
 
Ważne dla tłoczni są dostawy blachy stalowej o najwyższej jakości, zgodnej ze specyfikacją wymaganą dla 
produkcji danego detalu. 
 
Hydrapres kupuje stal o szerokości od 50 do 320 mm i grubości od 1 do 6 mm.  
 
Wraz z dostarczaną stalą wymagane są certyfikaty jakości, potwierdzające jej skład chemiczny i wymiary. 
 
Firmy, w których zaopatruje się Spółka to: 

− Arcelor Stal Serwis Polska Sp. z o.o., Bytom 
− Gonvarri Polska Sp. z o.o., Września 
− Ruukki Polska Sp. z o.o., Żyrardów  
− ThyssenKrupp Stahlunion Polska Sp. z o.o., Katowice 
− Salzgitter Stahlhandel, Słupca  
− Klockner Stal i Metal Polska, Poznań 
− RBB-Stal Borusiak Sp. j., Jarocin 
− Schmolz & Bickenbach Sp. z o.o., Mysłowice  
− Elbestahl, Poznań  

 
Firma nie jest uzależniona od żadnego z dostawców. Wraz z rozwojem skali działalności, dojdzie do 
świadomego koncentrowania zakupów danego asortymentu stali u jednego dostawcy – kontrakty półroczne 
lub roczne stosowane są przez wielu producentów automotive w celu minimalizacji kosztu zakupu materiałów 
i zapewnienia stałego, bezpiecznego strumienia dostaw jednolitego typu materiału. 
 
6. Umowy znaczące dla działalności gospodarczej 

 

Znaczące umowy z odbiorcami 
 
Spółka nie zawarła znaczących umów z odbiorcami. 
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Znaczące umowy z dostawcami 
 
Spółka nie zawarła znaczących umów z dostawcami. 
 
Umowy ubezpieczenia  
 
Spółka jest stroną umów ubezpieczeniowych: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 600 tys. USD, ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych 
nieruchomości będących we władaniu Spółki na kwotę 13.700 tys. zł, ubezpieczenie od ognia i innych 
zdarzeń losowych środków trwałych – maszyn i urządzeń oraz środków obrotowych – zapasów magazynowych 
na łączną kwotę 10.931 tys. zł. 
 
Inne umowy 
 
Spółka dzierżawi od Gminy Solec Kujawski działkę nr 1015/6 o powierzchni 19.392 m2 w okresie do 31 maja 
2016 roku położoną na terenie Parku Przemysłowego. Warunki umowy przewidują konieczność wybudowania 
obiektu produkcyjnego do 31 grudnia 2006 roku oraz zatrudnienie w nim 19 osób z terenu gminy Solec 
Kujawski. Spółka spełniła wszystkie warunki  i korzysta z ulg przysługującym przedsiębiorstwom inwestującym na 
terenie parku Przemysłowego w postaci zwolnienia z opłat za dzierżawę gruntu w całym okresie dzierżawy 
oraz ulgi w podatku od nieruchomości w wysokości 50% w okresie 5 lat. 
 
7. Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych oraz główne inwestycje 

 

W 2007 r. doszło do następujących zmian w Spółce:  
 
Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 listopada 2006 roku podwyższono kapitał zakładowy 
o 310.000 zł w drodze emisji 310.000 akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł każda. Objęcie akcji nastąpiło 
jeszcze w 2006 roku. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zarejestrował podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w dniu 1 marca 2007 roku. 
 
W dniu 18 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego o kwotę do 3.000.000 zł w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru. Nowe akcje 
w maksymalnej liczbie 3.000.000 sztuk objęła grupa inwestorów indywidualnych. Rejestracja podwyższenia 
kapitału zakładowego nastąpiła w dniu 24 października 2007 roku. 
 
Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki 
z dnia 7 listopada 2007 roku. Spółka wyemitowała 2.000.000 akcji serii H dla dotychczasowych akcjonariuszy. 
Do końca 2007 roku zostało objętych 1.759.306 akcji. Kolejne wpłaty do kwoty 2.000.000 zł nastąpiły w styczniu 
2008 roku. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła 7 marca 2008 roku.  
 
8. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku Spółka nie przeprowadziła z podmiotami powiązanymi 
nietypowych i nierutynowych transakcji, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 500.000 EUR. 
 
9. Informacja o zaciągniętych kredytach, udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach 

 

Kredyty bankowe 
 
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Spółka jest stroną jednej umowy kredytowej: 
Dnia 22 grudnia 2006 roku spółka zawarła z PKO BP S.A. umowę kredytu w rachunku kredytowym w walucie 
polskiej (umowa nr 202-129/3/II/7/2006) na przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na: 

− finansowaniu i refinansowaniu projektu inwestycyjnego pod nazwą „budowa fabryki tłoczni na terenie 
Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim” w kwocie 5.000.000 zł, 

− spłatę dwóch kredytów, inwestycyjnego i obrotowego zaciągniętych w Fortis Bank S.A. na łączną 
kwotę 1.800.000 zł. Hydrapres S.A. stał się stroną tych umów kredytowych w związku z przejęciem 
zorganizowanych części przedsiębiorstwa Hydrapress Sp. z o.o.  

 
Kredyt został postawiony do dyspozycji Spółki w transzach i terminach dostosowanych do planów 
wykorzystania środków. 
 
Spłata kredytu rozpoczęła się w końcu pierwszego półrocza 2007 roku i zostanie zakończona w końcu 2012 
roku. Na 31.12.2007 roku saldo zadłużenia wynosiło 6.732 tys. zł. 
Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: hipoteki w łącznej kwocie 3.800 tys. zł na nieruchomościach położonych  
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w Białych Błotach, przewłaszczenie na zabezpieczenie maszyn i urządzeń o wartości 5.139 tys. zł, zastaw 
rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 1.000 tys. zł oraz hipotek w łącznej kwocie 2.250 tys. zł na 
nieruchomościach położonych w Bydgoszczy przy ulicy Lenartowicza 33-35, przy ulicy Płowieckiej 45 i przy ulicy 
Strzeleckiej 26 nie będących własnością Spółki. 
 
Poręczenia 
 
Hydrapres S.A. udzieliła poręczenia za zobowiązania STI S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 600.000 zł 
powstałe z tytułu zaciągniętego kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjne w PKO BP S.A. zgodnie z umową nr 
202-129/3/II/3/2007 z dnia 02.07.2007 roku.  
 
Gwarancje  
 
Według stanu na dzień 31.12.2007 r., Spółka nie korzysta z gwarancji bankowych. 
 
Pożyczki 
 
Spółka na dzień 31.12.2007 r. nie jest stroną żadnej umowy pożyczki. 
 
10. Opis wykorzystania wpływów z emisji papierów wartościowych 

 

Spółka uzyskała w 2007 r. wpływy z emisji akcji: 
− serii G w kwocie 3.000.000 zł 
− serii H w kwocie 1.759.306 zł 

Środki zostały wykorzystana na dokończenie inwestycji w Parku Przemysłowym w Solcu Kujawskim oraz na 
podwyższenie kapitału obrotowego. 
 
11. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej publikowanymi 

prognozami 

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2007 rok.  
 
12. Ocena zarządzania zasobami finansowymi  
 
Oceny zarządzania zasobami finansowymi Spółki za okres od 01 stycznia 31 grudnia 2007 roku dokonano na 
podstawie analizy głównych obszarów określających kondycję finansową. 
 
Ocena rentowności 
 
Analiza rentowności została dokonana w oparciu o niżej zdefiniowane wskaźniki: 

− marża zysku na sprzedaży – stosunek zysku na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten 
służy do oceny efektywności podstawowej działalności Spółki. 

− marża zysku operacyjnego – stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten 
służy do oceny efektywności działalności operacyjnej Spółki. 

− rentowność sprzedaży brutto – stosunek zysku przed opodatkowaniem do przychodów ze sprzedaży. 
Wskaźnik służy do oceny efektywności działalności Spółki z uwzględnieniem wyniku osiągniętego na 
operacjach finansowych oraz salda strat i zysków nadzwyczajnych.  

− rentowność sprzedaży netto – stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik służy do 
oceny efektywności całej działalności prowadzonej przez Spółkę. 

− stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) – stosunek zysku netto do średniej wartości kapitałów 
własnych bez zysku roku bieżącego. Wskaźnik ten pokazuje, jaki zysk netto wypracowuje Spółka 
w przeliczeniu na każdą złotówkę kapitałów własnych zaangażowanych w okresie, w którym zysk ten 
został osiągnięty. 

− stopa zwrotu z aktywów (ROA) – stosunek zysku netto do średniej wartości aktywów. Wskaźnik ten 
pokazuje, jaki zysk netto wypracowuje Spółka w przeliczeniu na każdą złotówkę aktywów 
posiadanych w okresie, w którym zysk ten został osiągnięty. 
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Wskaźniki rentowności 2006 2007 

Zysk na sprzedaży (tys. zł) -161,6 521,5 

Marża zysku na sprzedaży -1,7% 2,7% 

Zysk operacyjny (tys. zł) -463,1 666,4 

Marża zysku operacyjnego -5,0% 3,4% 

Zysk brutto (tys. zł) -611,8 567,5 

Rentowność sprzedaży brutto -6,5% 2,9% 

Zysk netto (tys. zł) -514,3 535,0 

Rentowność sprzedaży netto -5,5% 2,7% 

Stopa zwrotu z kapitału własnego 
(ROE) 

-5,4% 5,0% 

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) -2,4% 2,1% 

 
Wskaźniki nie są w pełni  satysfakcjonujące. Należy oczekiwać poprawy wskaźników finansowych w kolejnych 
okresach sprawozdawczych. 
 
Analiza płynności i zadłużenia 

 

Oceny płynności i zadłużenia dokonano w oparciu o wskaźniki: 
- Płynność bieżąca – stosunek majątku obrotowego pomniejszonego o rozliczenia międzyokresowe 
kosztów do zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik ten obrazuje zdolność Spółki do obsługi 
krótkoterminowych zobowiązań z majątku obrotowego. 

- Płynność szybka – stosunek sumy inwestycji krótkoterminowych i należności krótkoterminowych do 
zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik ten obrazuje zdolność Spółki do obsługi krótkoterminowych 
zobowiązań w krótkim czasie za pomocą aktywów o wysokim stopniu płynności. 

- Wskaźnik zadłużenia ogółem – stosunek zobowiązań ogółem do sumy bilansowej. Wskaźnik ten obrazuje 
udział zewnętrznych źródeł w finansowaniu działalności Spółki. 

- Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym – stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych 
- Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych do kapitału własnego – stosunek zobowiązań 
krótkoterminowych do kapitału własnego  

- Wskaźnik zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego – stosunek zobowiązań 
długoterminowych do kapitału własnego 
 

Wskaźniki płynności i zadłużenia 2006 2007 

Płynność bieżąca 0,9 1,05 

Płynność szybka 0,7 0,71 

Wskaźnik zadłużenia ogółem 0,58 0,49 

Wskaźnik zobowiązań do kapitału 
własnego 

1,38 1,08 

Wskaźnik zobowiązań 
krótkoterminowych do kapitału 
własnego 

0,87 0,57 

Wskaźnik zobowiązań 
długoterminowych do kapitału 
własnego 

0,38 0,46 

 
 
Na dzień 31.12.2007 r. wskaźniki płynności mają jeszcze zbyt niską wartość. Wzrost skali działalności, przynosi 
efekt w postaci między innymi poprawy wskaźników płynności.  
 
Firma posiada zdolność bieżącego regulowania zobowiązań.  
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Analiza bilansu 
 
Struktura aktywów 
 

  Wartość (tys. zł) Struktura 

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 

Majątek trwały 14.518,9 20.218,0 67,4% 70,8% 
Majątek obrotowy 7.014,1 8.348,1 32,6% 29,2% 
Suma aktywów 21.533,0 28.566,1 100,0% 100,0% 

 
Struktura pasywów 
 

  Wartość (tys. zł) Struktura 

Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 

Kapitał własny 9.037,6 12.882,7 42,0% 45,1% 

Rezerwy 524,3 120,9 2,4% 0,4% 

Zobowiązania długoterminowe 3.462,8 5.886,7 16,1% 20,6% 

Zobowiązania krótkoterminowe  
i fundusze specjalne 

7.852,4 9.170,9 36,5% 32,1% 

Rozliczenia międzyokresowe 655,9 505,0 3,0% 1,8% 

Suma pasywów 21.533,0 28.566,1 100,00% 100,00% 

 
Bilans Spółki zamknął się w 2007 roku sumą 28.566,1 tys. zł, co stanowi wzrost względem roku wcześniejszego 
o 32,7 %. W aktywach dominowały na koniec 2007 roku rzeczowe aktywa trwałe, których udział w sumie 
aktywów wzrósł w ciągu ostatniego roku o 41,0%, do poziomu 70,8%. Na wzrost tej pozycji wpłynęło 
zakończenie w 2007 roku budowy hali produkcyjnej i budynku biurowego w Solcu Kujawskim oraz zakup 
maszyn i urządzeń technicznych służących wyposażeniu hali (w tym suwnice).  
 
Znaczący w całym analizowanym okresie był również udział w majątku Spółki należności krótkoterminowych. 
Pomimo spadku wartości należności Spółki na koniec 2007 o 1,8% względem końca roku poprzedniego roku 
ich wartość w strukturze majątku zmniejszyła się o 4,4 punktu procentowego, co było wynikiem przewagi 
wzrostu wartości majątku trwałego nad wzrostem wartości majątku obrotowego. 
 
Wzrost kapitału własnego w 2007 roku o 42,5% w stosunku do roku poprzedniego był wynikiem emisji i objęcia 
kolejnych serii akcji spółki jak również wypracowanego zysku netto. Kapitał własny na koniec roku stanowił 
45,1% pasywów. 
 
Dokonane do dnia 31 grudnia 2007 roku wpłaty na akcje serii H zostały w kwocie 1.759,3 tys. zł zostały 
zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym jako inne zobowiązania krótkoterminowe.  
 
W 2007 roku zobowiązania wzrosły o 25,5%, co było związane ze zwiększeniem skali działalności 
przedsiębiorstwa.  
 
O kwocie zobowiązań długoterminowych decydują trzy tytuły: zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego, 
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz zatrzymane z tytułu budowy hali i budynku biurowego 
kaucje. 
 
Spadek w 2007 roku wartości i udziału w strukturze pasywów rezerw wynika z wykorzystania w 2007 roku 
utworzonej w roku poprzednim rezerwy na stratę w kwocie 403,0 tys. zł z tytułu rozliczenia kontraktu 
długoterminowego   

 
13. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych i możliwości zmian  

w strukturze ich finansowania 

 

W sierpniu 2007 roku Spółka podjęła negocjacje dotyczące zakupu niemieckiego producenta pras 
mechanicznych. Plany akwizycji związane są ze strategią budowy silnej firmy, projektującej i budującej linie 
technologiczne, maszyny i urządzenia. 
 
Zarząd uważa, że zakup niemieckiej firmy, posiadającej kilkudziesięcioletnie doświadczenia w budowie pras 
mechanicznych i znaną w Europie markę będą stanowiły istotny impuls w rozwoju strategicznej działalności. 
Potencjalne korzyści upatrywane są przede wszystkim na następujących polach: 
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− obróbka dużych konstrukcji stalowych, a także projektowanie i budowa systemów sterowania mogą 
być przeniesione do Polski i prowadzone w ramach jednej grupy (rezygnacja z usług zewnętrznych, 
koncentracja kompetencji i optymalizacja kosztów w ramach grupy), 

− sprzedaż pras hydraulicznych i linii produkcyjnych bazujących na prasach hydraulicznych, 
budowanych przez Spółkę, na terenie Europy pod znaną niemiecką marką, 

− wykorzystanie sieci agentów handlowych niemieckiego producenta do sprzedaży produktów Spółki  
w Europie, 

− możliwość poszerzenia oferty dla polskich klientów o prasy mechaniczne uznanej marki oraz linie 
produkcyjne bazujące na prasach mechanicznych.  

 
Zarząd nie widzi zagrożeń w procesie pozyskiwania środków, niezbędnych dla sfinansowania planowanych 
przez Spółkę inwestycji.  

 
14. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za 2007 rok 

 

Ocena czynników 
 
Do podstawowych czynników mających wpływ na wyniki Spółki w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć: 
− zmiany w strategii działania Spółki,  
− reorganizacja i inwestycje, realizowane w związku ze zmianami w Spółce,  
− znaczne umocnienie się złotówki   
 
Nietypowe zdarzenia  
 
W dniu 20 maja 2008 roku przy udziale Hydrapres S.A. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy 
Inwestorem Fabryką Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach i akcjonariuszami: STI S.A., 
Hydrapress Sp. z o.o., Januszem Wełnowskim i Rafałem Jasińskim. Celem umowy jest zapewnienie rozwoju 
Spółki, szczególnie przez pozyskanie dla Spółki środków finansowych umożliwiających rozwój Spółki, w tym 
poprzez budowę grupy kapitałowej. Na mocy tej umowy Inwestor zobowiązuje się objąć 8.673.600 akcji na 
okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,20 zł.  
 
Ponad wymienione powyżej nie wystąpiły inne nietypowe zdarzenia mogące mieć wpływ na wyniki Spółki. 
 
15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz 

perspektyw działalności  

 

Czynniki wewnętrzne 
 
Do podstawowych czynników wewnętrznych mających wpływ na rozwój Spółki należy zaliczyć: 

− sukcesy w realizacji seryjnej budowy automatycznych linii produkcyjnych (w kooperacji z Omnitech 
Int.) 

− identyfikacja i zdobycie rynku na seryjnie produkowane maszyny i urządzenia 
− odbudowanie rynku na prasy hydrauliczne i zbudowanie silnej pozycji na rynku pras mechanicznych, 
− pozyskanie klientów dla rozbudowanej, nowej tłoczni; zdolność do optymalizacji procesów 

produkcyjnych w tłoczni i dziale budowy maszyn (utrzymanie niskich kosztów wytworzenia) 
 
Czynniki zewnętrzne 
 
Podstawowym czynnikiem zewnętrznym wywierającym wpływ na działalność Spółki jest poziom rozwoju 
gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw 
oraz dynamika rozwoju sektora motoryzacyjnego.  
 
Spółka w Dziale Budowy Maszyn produkuje dobra inwestycyjne, sprzedawane przedsiębiorstwom 
przemysłowym na terenie całej Polski (docelowo także do krajów sąsiednich). Plany inwestycyjne 
i realizowane wydatki mają bezpośredni wpływ na poziom sprzedaży Spółki.  
 
Tłocznia produkuje elementy, wykorzystywane przy produkcji komponentów do samochodów osobowych 
i ciężarowych. Zatem rozwój sektora automotive oraz realizacja nowych projektów przekładają się na 
ilość i rodzaj zamówień, kierowanych do tłoczni.  
 
Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe Spółki jest kształtowanie się kursów walutowych.  
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Ponadto istotnymi czynnikami rozwoju będą: 
 

− skutki inwestycji przeprowadzonej na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim;  
− pozyskanie środków w wyniku nowej emisji akcji serii I i jednocześnie strategicznego inwestora 

branżowego;  
− trafna identyfikacja i korzystna akwizycja innych przedsiębiorstw;  
− pozyskanie nowych, znaczących klientów. 

 
Perspektywy działalności 
 
Na początku 2007 r. Hydrapres S.A. poniosła znaczne nakłady z tytułu przeprowadzki fabryki z Białych Błót do 
Solca Kujawskiego. Niezbędne też były wydatki prowadzące do dostosowania nowej fabryki do wymogów 
stawianych przez klientów sektora motoryzacji (np. wyodrębnienie procesów, uwidocznienie elementów 
systemu ISO/TS 16949, rozpoczęcie działania zgodnie z zasadami lean manufacturing).  
 
Współpraca z partnerami branżowymi 
 
Zdaniem Zarządu możliwa jest szybka ekspansja rynkowa w drodze zacieśnienia współpracy i współdziałania  
z partnerskimi firmami branżowymi: 

− amerykańską firmą inżynierską Omnitech International 
− pozyskanym inwestorem branżowym Spółką TAGOR S.A. 
− polską firmą przemysłową Makrum S.A.  
− polską firmą przemysłową Towimor S.A. 
− w przypadku zakończonego sukcesem przejęcia – firmą-córką HMB  

 
Hydrapres posiada doświadczenie w konstruowaniu i budowie pras hydraulicznych, HMB posiada z kolei 
bogate doświadczenie w zakresie konstruowania i budowy pras mechanicznych. Tagor S.A. posiada 
wieloletnie doświadczenie w budowie ciężkich konstrukcji stalowych i urządzeń hydraulicznych. Omnitech Int. 
ma olbrzymie doświadczenie w uruchamianiu automatycznych linii produkcyjnych, zwłaszcza do produkcji 
puszek (gdzie powszechnie stosowane są prasy ciągowe).  
 
Wykorzystując potencjał wszystkich tych firm, możliwe jest zyskanie bardzo silnej pozycji na europejskim rynku 
producentów pras mechanicznych i hydraulicznych zarówno dla zastosowań klasycznych, jak 
i specjalistycznych. 
 
Rozszerzanie bazy klientów 
 
Hydrapres posiada kontakty handlowe wśród firm sektora automotive na terenie Polski, utrzymuje też kontakt  
z niektórymi firmami działającymi na terenie Czech i Niemiec.  
 
Potencjalni klienci byli informowani o fakcie budowy nowej tłoczni, natomiast po jej uruchomieniu w kwietniu 
2007 r. niezwłocznie zintensyfikowano działania handlowe i rozpoczęto prezentowanie nowej fabryki 
przedstawicielom klientów.  
 
Nowe uruchomienia – tłocznia  
 
Tłocznia aktywnie pracuje na rzecz pozyskania nowych projektów produkcyjnych.  
 
Istnieje szereg projektów, w których Hydrapres albo został już nominowany jako dostawca, albo jest na krótkiej 
liście dostawców. Te projekty dotyczą firm Tenneco, TRW i Sohbi Craft Poland. Jest też kilkadziesiąt projektów, 
w przypadku których zbyt wcześnie szacować prawdopodobieństwo udziału Hydrapres. Klienci, z którymi 
Tłocznia prowadzi rozmowy, to m.in.: TRW, Bosch, NSK Steering Systems, Toyota Bushoku, PSA, Rehau, Assa 
Abloy, Takata – Petri, Euro Exedy.  
 
Konsolidacja branży – rozbudowa tłoczni  
 
Rynek przedsiębiorstw, produkujących elementy tłoczone, jest na północy Polski rozdrobniony. Funkcjonują 
niezbyt duże, często rodzinne firmy, specjalizujące się w wykorzystaniu pewnego zakresu grubości blach 
i pewnego typu pras hydraulicznych. Zarząd widzi szansę na ekspansję Hydrapres S.A. w drodze 
skonsolidowania wybranych przedsiębiorstw i zbudowania dużej, silnej, wielozakładowej tłoczni na północy 
kraju. 
 
Celem przejęć będą przede wszystkim firmy, posiadające maszyny i technologie komplementarne do 
wykorzystywanych przez Hydrapres S.A. (np. prasy szybkobieżne, linie technologiczne do obróbki chemicznej 
detali, zlecenia na drobny montaż itp.). Konsolidacja firm posiadających maszyny, urządzenia i technologie 
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nie wykorzystywane do tej pory przez Hydrapres pozwoli na rozszerzenie oferty i proponowanie potencjalnym 
klientom szerokiego wachlarza produktów, dużych mocy produkcyjnych i wysokiej niezawodności dostaw.  
Firma monitoruje rynek potencjalnych celów przejęć.  
 
16. Informacja o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego 

 

Spółka uczestniczy, w kooperacji z firmą Omnitech International z Denver, Colorado, w projekcie 
skonstruowania i zbudowania automatycznej linii produkcyjnej butelek aluminiowych. Projekt zakłada 
opracowanie technologii, która pozwoli na produkcję najlżejszych na świecie (przy najmniejszym zużyciu 
aluminium) butelek aluminiowych do napojów gazowanych.  
 
Projekt został zrealizowany, a efekty spełniają oczekiwania klienta.. Zarząd oczekuje, że zdobyte 
doświadczenie w konstrukcji najnowocześniejszych urządzeń dla dużych koncernów zaprocentuje składanymi 
zamówieniami na podobne urządzenia oraz na inne urządzenia wykorzystywane przez te koncerny.  
 
W trakcie przeprowadzonych z kontrahentem rozmów Zarząd uzyskał informację, że po produkcyjnym 
uruchomieniu przez koncern (finalny klient, korzystający z linii) pierwszej fabryki, stosującej technologię 
produkcji butelek aluminiowych, planowane jest uruchamianie kolejnych, w tempie dwóch – trzech rocznie.  
 
Innym osiągnięciem jest skonstruowanie na zlecenie innego podmiotu prototypowego urządzenia do 
homogenizacji materiałów z wykorzystywaniem rozdrabniania tych materiałów do mikro i nano cząstek. 
Zarząd przewiduje szerokie zastosowanie urządzeń naszej konstrukcji. Pozwoli to na rozszerzenie gamy 
produkowanych urządzeń w większych ilościach. 
 
17. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 

 

W 2007 roku nie nastąpiły istotne zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki. Zarząd Spółki jest 
czteroosobowy, a sama Spółka realizuje cele strategiczne działając w dwóch obszarach: konstrukcji i budowy 
maszyn oraz obróbki plastycznej metali (tłoczni). Struktura Spółki i obszary odpowiedzialności osób 
zarządzających zostały tak ustalone, aby sprawnie realizować stawiane przez firmą cele. Wyodrębnione są 
pion produkcji maszyn, pion tłoczni, pion handlowy oraz finansowy. Niezależnie funkcjonuje pełnomocnik 
zarządu ds. utrzymania jakości. Prezes Zarządu pełni funkcję dyrektora generalnego, koordynując prace 
wszystkich pionów.  
  
18. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących 
 
Wynagrodzenia osób zarządzających w 2007 roku: 
 
W  2007 roku wynagrodzenia brutto członków zarządu wyniosły 561.929,38 zł.  

 
W jednostce nie wystąpiły wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu z zysku. 

 
Wyżej wymienione wynagrodzenia stanowiły w całości koszty poniesione przez Spółkę do dnia 31 grudnia 2007 
roku. 

 
Wynagrodzenia osób nadzorujących w 2007 roku: 

     
Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.  

 
19. Zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia lub inne umowy zobowiązujące do świadczeń na rzecz 

spółki, jednostek od niej zależnych i stowarzyszonych, udzielone osobom zarządzającym i nadzorującym 
oraz ich osobom bliskim 

 

Na dzień 31 grudnia 2007 r. nie występują niespłacone pożyczki jak również udzielone przez Spółkę gwarancje 
i poręczenia na rzecz Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz ich bliskich. 
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20. Akcje Hydrapres S.A. oraz akcje i udziały w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu osób 
zarządzających i nadzorujących na dzień sporządzenia sprawozdania 

 

Nazwisko Rodzaj akcji lub udziałów Liczba akcji 
Wartość nominalna 

posiadanych akcji (zł) 

Zbigniew Kuliński Hydrapres S.A.  115 115 

Maciej Dzioba Hydrapres S.A. 155.595 155.595 

Małgorzata Jasińska  Hydrapres S.A. 11.525 11.525 

Nikodem Wełnowski  Hydrapres S.A. 11.525 11.525 

Janusz Wełnowski Hydrapres S.A. 1.637.763 1.637.763 

Rafał Jasiński  Hydrapres S.A. 1.584.763 1.584.763 

Krzysztof Masalski Hydrapres S.A. 11.525 11.525 

Krzysztof Jańczak Hydrapres S.A.  13.000 13.000 
 
 
21. Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co 

najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia sprawozdania 
 

Nazwisko Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

Liczba głosów 
na WZA 

Udział w głosach  
na WZA 

STI S.A.  5.449.900 36,07% 5.449.900 36,07% 

Janusz Wełnowski 2.712.763 17,95% 2.712.763 17,95% 

Rafał Jasiński  2.659.763 17,60% 2.659.763 17,60% 

„WTM INVESTMENT” Sp. z o.o. 
siedzibą w Katowicach 

864.416 5,72% 864.416 5,72% 

 
 
22. Informacje o znanych Spółce umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany 

w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy 

 

W dniu 20 maja 2008 roku przy udziale Hydrapres S.A. została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy 
Inwestorem Fabryką Maszyn i Urządzeń Tagor S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach i akcjonariuszami: STI S.A., 
Hydrapress Sp. z o.o., Januszem Wełnowskim i Rafałem Jasińskim. Celem umowy jest zapewnienie rozwoju 
Spółki, szczególnie przez pozyskanie dla Spółki środków finansowych umożliwiających rozwój Spółki, w tym 
poprzez budowę grupy kapitałowej. Na mocy tej umowy inwestor zobowiązuje się objąć 8.673.600 akcji na 
okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,20 zł. Akcjonariusze zobowiązali 
się spowodować zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie później niż na dzień 15 
czerwca 2008 r., którego porządek obrad obejmować będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
o kwotę nie niższą niż 8.673.600,00 złotych i nie wyższą niż 11.173.600,00 złotych, poprzez emisję od 8.673.600 do 
11.173.600 akcji Spółki serii I, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, po cenie emisyjnej 1,20 zł  za każdą akcję, 
a także wyłączenie prawa poboru tak emitowanych akcji serii I przysługującego akcjonariuszom oraz 
obejmowanie nowo-emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, w ramach której 8.673.600 akcji serii I 
zostanie przeznaczona do objęcia przez inwestora. 
 
W dniu 21 maja 2008 roku Walne Zgromadzenie podjęło stosowne uchwały. W dniu 26 maja 2008 roku Zarząd 
Hydrapres S.A. złożył propozycje objęcia akcji serii I Tagor S.A. i wybranym Inwestorom na łączną liczbę 
11.173.600 akcji. W ocenie Zarządu wszystkie akcje zostaną objęte i opłacone. 
 
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Tagor S.A. będzie posiadała akcje dające ponad 33% udział 
w kapitale zakładowym Spółki i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Pozostali akcjonariusze zmniejszą swój udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnych Zgromadzeniach 
odpowiedni do: STI S.A. – 20,74%; Hydrapress Sp. z o.o. – 8,18%, Janusz Wełnowski – 6,23% i Rafał Jasiński – 
6,03%. Udział WTM Investment Sp. z o.o. spadnie poniżej 5%. 
  
 























































































DOKUMENT INFORMACYJNY HYDRAPRES S.A.   

 164

6.3 Definicje i objaśnienia skrótów  
 
Poniższe terminy zastosowane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym mają takie znaczenie, jakie zostało im 
przypisane poniżej ( definicje odnoszą się zarówno do liczby pojedynczej jak i mnogiej), chyba, że z treści lub 
kontekstu niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynika, co innego: 
 

Skrót Definicja i objaśnienia 

Akcje serii A 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

Akcje serii B  50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

Akcje serii C 2.500.00 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Akcje serii D 2.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

Akcje serii E 4.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 

Akcje serii F 310.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F 

Akcje serii G 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G 

Akcje serii H 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H 

Akcje serii I 11.173.600 akcji zwykłych na okaziciela serii I 

ASO/Alternatywny System 
Obrotu/ NewConnect  

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa art. 3 pkt.2) ustawy 
o Obrocie, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.  

Autoryzowany Doradca  Navigator Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Dokument Informacyjny Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji 
prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych  

Dz. U.  Dziennik Ustaw 

Emitent/ Spółka/Hydrapres  Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim 

Euro  Waluta wprowadzona w 15 krajach należących do Unii Europejskiej 
w miejsce walut narodowych  

Giełda / GPW/GPW SA Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie 

HMB Heilbronn Maschinenbau GmbH z siedzibą w Heilbronn 

Instrumenty finansowe Emitenta  Akcje serii od A do I 

Inwestor  Nabywca instrumentów finansowych Emitenta  

KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz. U. 64.16.93 z 
późn. zm.)  

KDPW/ KDPW SA/ Depozyt/ 
Krajowy Depozyt  

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna  

Komisja/KNF  Komisja Nadzoru Finansowego  

KRS  Krajowy Rejestr Sądowniczy  

KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych  

MSR  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości  

NWZ  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Ordynacja Podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. 05.8.60 
z późn. zm.)  

Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie 

PKD  Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku ( Dz. U. 04.33.289. z późn. zm.)  

PLN/zł  Złoty - prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w 
obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 roku o denominacji złotego (Dz. U. 94.84.383 z późn. zm.)  

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z dnia 1 marca 2007 roku z poźn. zm. 

Rozporządzenie dotyczące/dot. 
koncentracji  

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców  

Spółka publiczna  Spółka publiczna w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej (art. 4 p.20), 
czyli spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana 
w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

Statut  Statut Emitenta 

ul. Ulica 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

Ustawa o Nadzorze  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
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(Dz. U. 05.50.331 z późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. 05.183.1538 z późn. zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji  
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. 07.50.331 z póżn. zm.) 

Ustawa o Ofercie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. 05.184.1539 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych  

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. 00.14.176 z późn. zm.)  

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych  

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U.00.54.654 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od spadków i darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. 
U. 04.142.1514 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 68 poz. 450 z póź. Zm.) 

Ustawa o Rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694 
z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług regulowany ustawą z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535 z późn. zm.) 

ww. wymieniony wyżej 

w  zw. z  W związku z  

WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Zarząd  Zarząd Emitenta  

Z późn. zm. Z późniejszymi zmianami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




